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Krakauer Haus in Nürnberg und Nürnberger Haus in Krakau 
– eine kurze Entstehungsgeschichte

Am 15. Februar 1994 wurde in Krakau ein Vertrag über die Einrichtung der Partnerschaftshäuser 

vom Präsidenten der Stadt Krakau Jozef Lassota und dem Nürnberger Oberbürgermeister  Dr Peter 

Schönlein unterzeichnet. Damit war eine fast zweijährige Suche nach geeigneten Objekten in 

Nürnberg und Krakau beendet. Die Eröffnungen waren für 1995, das Gedenkjahr an das Kriegsende 

und das Ende der faschistischen Diktatur, geplant. Doch die Renovierungsarbeiten verzögerten 

sich. Pächter für die Restaurants und Mieter für die Büros mussten gefunden werden. Allmählich 

wurde auch klar, dass die ehrgeizigen Zukunftspläne nicht nur aus den Mieteinnahmen finanziert 

werden können. Schließlich mussten noch viele juristische und verwaltungstechnische Hürden 

überwunden werden. Im Juni 1996 war es dann so weit, die beiden Häuser wurden feierlich eröffnet. 

Jeweils 250 Bürgerinnen und Bürger aus Krakau und Nürnberg reisten an, dazu kamen zahlreiche 

Künstler und offizielle Delegationen. Für alle Beteiligten war es aufregend und schön, diese weltweit 

einzigartige Idee verwirklichen zu können. Seither sind zwanzig Jahre vergangen und die beiden 

Einrichtungen funktionieren besser denn je. Sie sind Orte deutsch-polnischer Begegnungen vor 

allem für Künstler, aber auch für Jugendgruppen und für Vertreter aus Wirtschaft und Politik, und 

als solche feste Bestandteile des Kulturlebens der jeweiligen Stadt. 

Dom Krakowski w Norymberdze i Dom Norymberski 
w Krakowie - krótka historia ich powstania 
Umowa o powołaniu do życia domów partnerskich podpisana została 

przez Prezydenta Miasta Krakowa Józefa Lassotę i Nadburmistrza No-

rymbergi dr. Petera Schönleina 15 lutego 1994 r. w Krakowie. Zakończył 

się w ten sposób prawie dwuletni okres poszukiwania odpowiednich 

obiektów w Norymberdze i Krakowie. Otwarcie obu Domów zaplanowa-

no na rok 1995, w którym przypadała okrągła rocznica zakończenia wojny 

i upadku dyktatury faszystowskiej. Przeciągały się jednak prace remon-

towo-budowlane, należało także znaleźć osoby prowadzące restauracje 

w Domach oraz – na zasadzie wynajmu –  użytkowników pomieszczeń 

biurowych. Stopniowo stawało się jasne, że ambitne plany na przyszłość 

nie będą mogły być finansowane tylko z pobieranych opłat czynszo-

wych. Trzeba było ponadto przezwyciężyć wiele przeszkód natury praw-

nej, administracyjnej i technicznej. Wreszcie w czerwcu 1996 r. można 

było dokonać uroczystego otwarcia obu Domów, w których udział wzię-

ło po 250 mieszkańców, zarówno z Krakowa jak i Norymbergi, a oprócz 

nich także liczni artyści i delegacje oficjalne. Dla wszystkich uczestni-

ków udział w urzeczywistnieniu tego unikalnego w skali światowej po-

mysłu był ekscytującym przeżyciem. Od tego czasu minęło dwadzieścia 

lat, a oba Domy funkcjonują obecnie lepiej niż kiedykolwiek przedtem. 

Są miejscami spotkań polsko-niemieckich, przede wszystkim dla arty-

stów, ale także dla grup młodzieży, przedstawicieli gospodarki i polityki 

– i jako takie są trwałym elementem życia kulturalnego obu miast.

  Weiße Tauben zur Eröffnungm
  des Nürnberger Hauses in Krakaum

  Białe gołębie na otwarcie Domu Norymberskiegom
    w Krakowiem

Foto: Archiv/archiwum



2

Das Haus in der Skaleczna-Straße 2 in Krakau und das Gebäude auf der 

Hinteren Insel Schütt 34 in Nürnberg, also das Nürnberger und das Krakauer 

Haus, wurden 1996 gegründet, um die besonderen, in der Geschichte tief ver-

wurzelten Beziehungen zwischen unseren Zwillingspartnerstädten hervorzu-

heben. Sie waren zugleich eine Antwort auf das Bedürfnis nach einer dauer-

haften Verbindung. Diese einzigartigen Einrichtungen waren beispiellos und 

sind es auch heute, für uns aber sind sie gewissermaßen eine Belohnung, ein 

Beweis der Anerkennung für eine der ältesten deutsch-polnischen Partner-

schaften und eine Basis für den weiteren Ausbau des gemeinsamen Werks.

In den zwanzig Jahren haben sich die beiden Häuser in die Kulturlandschaf-

ten der beiden Städte fest eingeschrieben. Dank der Arbeit von engagierten 

Menschen, von zuverlässigen Freunden und Partnern konnten sie den Res-

pekt, die Sympathie und die Dankbarkeit der Krakauer und der Nürnberger 

Bevölkerung gewinnen. Kaum auszudenken, es gäbe sie nicht. 

Ich danke vom Herzen unseren Partnern in Nürnberg, den kreativen Krei-

sen in Bayern und Polen für die unzähligen Projekte, die in den Häusern re-

alisiert wurden, für Hunderte von Begegnungen, die jedes Jahr das Netz der 

Verbindungen erweitern, die Bürgerinnen und Bürger zusammenbringen, die 

Freundschaft festigen, das Gefühl der Nähe vermitteln und ein besseres Ken-

nenlernen ermöglichen.

Domy przy ul. Skałecznej 2 w Krakowie i przy Hin-

tere Insel Schütt 34 w Norymberdze, czyli Dom No-

rymberski i Dom Krakowski powstały w 1996 roku dla 

zaakcentowania wyjątkowych, zakorzenionych głębo-

ko w historii, relacji łączących nasze bliźniacze miasta 

– w odpowiedzi na naturalną potrzebę stałego kontak-

tu. Założenie tych unikalnych przedstawicielstw było – 

i jest do dziś – wydarzeniem bezprecedensowym, a dla 

nas swoistą nagrodą – dowodem uznania dla jednego 

z najstarszych polsko-niemieckich partnerstw i bazą 

dla dalszego pomnażania wspólnego dorobku…

Przez dwadzieścia lat obydwa Domy trwale zakorzeniły 

się w krajobrazie kulturalnym naszych miast. Dzięki lu-

dziom zaangażowanym w ich pracę, dzięki  wiernym 

przyjaciołom i „kooperantom”, na których można pole-

gać, zyskały respekt, sympatię oraz wdzięczność krako-

wian i mieszkańców Norymbergi. Dzisiaj trudno sobie 

wyobrazić, że mogłoby ich nie być.

Gorąco dziękuję naszym partnerom w Norymberdze, 

dziękuję środowiskom twórczym w Bawarii i w Polsce 

za nieprzeliczone projekty realizowane w naszych Do-

mach, za setki wydarzeń, które każdego roku poszerza-

ją sieć wzajemnych powiązań, łączą mieszkańców, ce-

mentują przyjaźń, budują poczucie bliskości, pozwalają 

lepiej się poznać.   

 

Prof. Jacek Majchrowski,
Präsident der Stadt Krakau 

Prof. Jacek Majchrowski, 
Prezydent Miasta Krakowa

mGalizischer Markt zur Eröffnung des Krakauer Hauses  
min  Nürnberg, im Vordergrund Ursula Fischer-Schwanhäußer, 
mdamals Vorsitzende der DPGF  

mTarg Galicyjski na otwarciu Domu Krakowskiego.  
mNa pierwszym planie Ursula Fischer-Schwanhäußer,  
mówczesna przewodnicząca  
mNiemiecko-Polskiego Stowarzyszenia we Frankonii  

Foto: Archiv/archiwum
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20 Jahre Partnerschaftshäuser   

Die Beziehung zwischen Nürnberg und Krakau war schon 

immer etwas Besonderes.  Die Idee allerdings, Freund-

schaftshäuser zu schaffen, die wie  Botschaften auf kom-

munaler Ebene funktionieren sollten, galt kurz nach dem 

Fall des Eisernen Vorhangs  als verwegen – gab es doch 

bis dahin keine Vorbilder in ganz Europa.  So mussten da-

mals die beiden Stadtoberhäupter, Peter Schönlein und 

Jozef Lassota,  nicht nur die schwierige Finanzierung der 

Häuser klären, sondern auch viele Bedenken in den poli-

tischen Gremien ausräumen.

Heute, genau zwanzig  Jahre nach ihrer Eröffnung, kann 

man mit Fug und Recht  behaupten, dass dieses ehrgeizige 

Projekt rundum gelungen ist. Ungezählte Kunstausstellun-

gen, Diskussions- und Vortragsveranstaltungen, Konzerte 

und Filmvorführungen  wurden sowohl im „Nürnberger 

Haus“ in Krakau wie im „Krakauer Haus“ in Nürnberg 

durchgeführt; so trug diese „europaweit einmalige 

Bürgerinitiative“, wie es in einer offiziellen Publikation 

der Bundesregierung schon 1997 hieß, wesentlich dazu 

bei, dass sich die Menschen in Krakau und Nürnberg 

über die Jahrzehnte immer näher gekommen sind.

Ich bin sicher, dass diese Häuser gerade auch in Zei-

ten, in denen viele die Idee der europäischen Union 

in Frage stellen, ihren Beitrag zur Verständigung und 

Annäherung der Völker und Nationen leisten werden.

20 lat partnerskich „Domów” Norymbergi i Krakowa

Stosunki Krakowa i Norymbergi zawsze miały szczególny charakter. Pomysł, aby powołać do życia „domy przyjaźni”, 

które miały funkcjonować na płaszczyźnie samorządowej jak ambasady, krótko po upadku żelaznej kurtyny, uchod-

ził za nader śmiały - do tej pory w Europie nie było takich przykładów. Wówczas prezydenci obu miast, panowie Pe-

ter Schönlein i Józef Lassota, musieli wyjaśnić nie tylko trudne kwestie finansowania obu tych obiektów, lecz także 

pokonać wiele zastrzeżeń, pojawiających się w kręgach politycznych.

Obecnie, dokładnie dwadzieścia lat po otwarciu Domów, można z całkowitą pewnością przyznać, że ten ambitny 

projekt w pełni uwieńczony został powodzeniem. Niezliczone wystawy artystyczne, dyskusje, wykłady, koncerty, 

pokazy filmowe organizowane były zarówno w Domu Norymberskim w Krakowie, jak i w Domu Krakowskim w No-

rymberdze. W ten sposób ta „unikalna w skali Europy inicjatywa obywatelskaa”, jak to już w 1997 r. zostało określone 

w oficjalnej publikacji rządu niemieckiego, mogła wnieść istotny wkład w dzieło zbliżenia mieszkańców Krakowa 

i Norymbergi, które się dokonało w minionych dziesięcioleciach.

Jestem pewien, że oba Domy właśnie teraz, w czasach, kiedy przez wielu kwestionowana jest idea Unii Europejskiej, 

przyczyniają się do porozumienia i zbliżenia między narodami.

Dr Ulrich Maly 
Oberbürgermeister
der Stadt Nürnberg

Dr Ulrich Maly,  
Nadburmistrz
Miasta Norymbergi

  Straßenfest zur Eröffnungm
 des Krakauer Hauses in Nürnbergm

  Festyn uliczny z okazji otwarciam 
  Domu Krakowskiego w Norymberdzem

Foto: Archiv/archiwum
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Damals, Anfang der 90er Jahre, nach dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs, 

empfand ich es als große Herausforderung, mitzuwirken an einer historischen Aufgabe: die Tren-

nung Europas in Ost und West zu überwinden und der europäischen Einheit den Weg zu bahnen. 

Nürnberg hatte durch die Städtepartnerschaft mit Krakau die besten Voraussetzungen, auf kom-

munaler Ebene einen bedeutsamen Beitrag zu leisten. Konnte es ein schöneres Symbol für den 

festen Willen zweier Städte geben, jetzt und künftig in Freundschaft verbunden zu sein, als solche 

Partnerschaftshäuser?

D
r. Peter  Schönlein,

Alt-O
berbürgerm

eister der Stadt N
ürnberg

D
r Peter Schönlein, 

były N
adburm

istrz
M

iasta N
orym

bergi

Wówczas, na początku lat dziewięćdziesiątych, po upadku muru berlińskiego 

i żelaznej kurtyny, wielkim wyzwaniem dla mnie było to, że mogłem uczestniczyć 

w realizacji historycznego zadania: w przezwyciężaniu podziału Europy na Wschód 

i Zachód i torowaniu drogi ku jedności europejskiej. Norymberga dzięki partnerstwu 

z Krakowem miała optymalne warunki, aby na płaszczyźnie samorządowej wnieść 

znaczący wkład w to dzieło. Czy może być piękniejszy symbol trwałej woli obu miast, 

które chcą, by teraz i w przyszłości łączyła je przyjaźń, niż te właśnie „domy partnerskie”?

mEröffnung des Nürnberger Hauses in Krakau   
mmit OBM Ludwig Scholz, Alt-OBM Dr. Peter Schönlein, 
mPräsident Jozef Lassota (+ Uwe Hornauer)  

   Otwarcie Domu Norymberskiego. Nadburmistrz Ludwig Scholz,   
   były burmistrz Dr Peter Schönlein, prezydent Józef Lassot   
   (+ Uwe Hormauer)  

Foto: Archiv/archiwum
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Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen unseren Städten strebten wir die Gründung eines 

Krakauer Hauses in Nürnberg und eines Nürnberger Hauses in Krakau an. Nürnberg schlug einen 

denkmalgeschützten Turm vor, der auf den ersten Blick zwar sehr interessant erschien, aber auch 

sehr anspruchsvoll hinsichtlich der erforderlichen Renovierungs- und Adaptationsmaßnahmen 

war. Schließlich überwog dennoch der historische Aspekt, der an den Charakter Krakaus anknüpfte. 

Die Stadt Nürnberg hat alle erforderlichen Arbeiten ausgeführt und am 8. Juni 1996 wurde das Kra-

kauer Haus in Nürnberg im Beisein des Außenministers der Republik Polen Prof. Wladyslaw Bartos-

zewski und einer großen Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aus Krakau eröffnet.

Es ist uns eine große Befriedigung, dass dieses Vorhaben tatsächlich einen sichtbaren Beitrag 

zum Aufbau eines gemeinsamen Europas geleistet hat, auch wenn es uns damals nicht im vollen 

Maße bewusst war.

W ramach współpracy naszych miast, zmie-

rzaliśmy do utworzenia Domu Krakowskie-

go w Norymberdze i Domu Norymberskiego 

w Krakowie. Norymberga zaproponowała za-

bytkową basztę, na pierwszy rzut oka bardzo in-

teresującą, ale niezbyt zachęcającą ze względu 

na wymagany duży zakres prac remontowych 

i adaptacyjnych. Przeważyła jednak wartość 

historyczna, nawiązująca do charakteru Kra-

kowa. Miasto Norymberga wykonało wszyst-

kie wymagane prace i 8 czerwca 1996 roku, 

z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych RP 

prof. Władysława Bartoszewskiego oraz bar-

dzo licznej grupy krakowian, Dom Krakowski 

w Norymberdze został uroczyście otwarty. 

Możemy mieć satysfakcję, że te działania były 

faktycznym i wymiernym przyczynkiem budo-

wania wspólnej Europy, mimo, iż jeszcze wów-

czas nie w pełni zdawaliśmy sobie z tego sprawę.

Józef Lassota,
ówczesny Prezydent Miasta  Krakowa

Józef Lassota,
dam

als Präsident der Stadt Krakau

   Eröffnung des Krakauer Hauses in Nürnbergm
   mit Präsident Jozef Lassota, Kurt Klutentreter,m
   Kraft Alexander Prinz zu Hohenlohe-Oehringen (+ Krzysztof Grüner)m

   Otwarcie Domu Krakowskiego. Prezydent Józef Lassota, Kurt Klutentreter,   
   książę Kraft-Alexander zu Hohenlohe-Oehringen (+ Krzysztof Grüner)   

Foto: Archiv/archiwum
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Von dem Augenblick an, als im Mai 1992 Präsident Krzysztof Bachmins-

ki dem Nürnberger Oberbürgermeister Peter Schönlein vorgeschlagen hatte, in 

beiden Städten ständige Kultur- und Begegnungsstätten zu schaffen, bis zu ihrer 

Eröffnung im Juni 1996, vergingen fast, oder auch nur vier Jahre.

Dem Vorhaben lag die Idee zu Grunde, für die seit Oktober 1979 aufgebaute Part-

nerschaft eine dauerhafte Form zu schaffen. Hinter der Idee aber stand viel Ar-

beit, um unzählige formelle und finanzielle Probleme zu lösen, aber auch überra-

schend auftretende Hindernisse zu überwinden.

Die Idee hat sich als richtig erwiesen und das im Kern politische Projekt gedeiht 

auch nach zwanzig Jahren. Die ständige Präsenz der Stadt Krakau in Nürnberg 

hat ohne Zweifel zum Wandel der Vorstellung von Polen und seinen Bürgern in 

Deutschland beigetragen.

Hinter diesem großartigen Vorhaben standen natürlich konkrete Menschen. Stadt-

oberhäupter mit Visionen, darunter Josef Lassota, der 1996 bei der „Geburt“ des Kra-

kauer Hauses dabei war, aber auch all die Menschen, die es realisiert haben. Dazu ge-

hört beispielsweise Kraft-Alexander zu Hohenlohe-Oehringen, der erste langjährige 

Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Franken und guter Geist des Pro-

jekts, aber auch der Unternehmer und Kunstmäzen Kurt Klutentreter, ohne dessen 

finanzielle Unterstützung das Krakauer Haus nicht rechtzeitig fertig geworden wäre.

Od momentu, gdy w maju  1992 r. Prezydent Krzysztof Bachmiński zapro-

ponował Nadburmistrzowi Peterowi Schönleinowi stworzenie w obu miastach 

stałych zagranicznych placówek kontaktów i kultury, do chwili ich otwarcia 

w czerwcu 1996 r. upłynęły aż, i …. zaledwie 4 lata. 

Pomysłowi przyświecała idea, aby w trwały sposób potwierdzić rozwijane od 

października 1979 r. partnerstwo miast. Za ideą zaś stała praca, polegająca na 

rozwiązaniu dziesiątków formalnych i finansowych problemów, a także nie-

spodziewanych przeszkód.

Idea okazała się słuszna, a polityczny przecież w założeniu projekt po 20 latach na-

dal kwitnie. Program funkcjonalny obiektu sprawdził się nadzwyczajnie. Stała obec-

ność krakowskiej placówki miejskiej w Norymberdze bez wątpienia przyczyniła się 

w okresie przełomu lat 90-tych do zmiany obrazu Polski i Polaków w Niemczech. 

Za tym dobrym przedsięwzięciem stali oczywiście konkretni ludzie. Prezydenci 

obu miast z wizją, wśród nich Józef Lassota, który był przy „narodzinach” Domu 

w 1996 r., ale w szczególności ci, którzy ją pozwolili urzeczywistnić. To na przy-

kład książę Kraft-Alexander zu Hohenlohe-Oehringen, pierwszy wieloletni prezes 

Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia we Frankonii, dobry duch przedsięwzięcia, 

a także przedsiębiorca i mecenas kultury Kurt Klutentreter, bez którego wkładu fi-

nansowego Dom Krakowski nie zostałby na czas wyremontowany. 

Krzysztof G
oerlich,

dam
als Vizepräsident der Stadt Krakau

Krzysztof G
oerlich, 

ówczesny wiceprezydent M
iasta Krakowa
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Die Eröffnung der beiden Partnerschaftshäuser im Juni 1996 empfand ich als erfolgreichen 

Abschluss einer interessanten polnisch-deutschen Bauaufgabe. 

Dabei gab es Überraschungen, wie meistens beim Bauen.

Z. B. in dem auszubauenden alten Stadthaus in Krakau zum Nürnberger Haus wurde eine mit großer 

Sorgfalt restaurierte alte Bauernmalerei durch einen Gastonomiepächter einfach weiß überstrichen.

Z. B. bei der Eröffnungszeremonie des Krakauer Hauses in Nürnberg drängte sich ein Nürnberger 

Mäzen spontan ans Mikrofon und sang ein ganz und gar unpassendes Lied. Die deutschen Gäste 

blickten peinlich berührt zu den polnischen Partnern. Diese retteten durch ihre Contenance die 

gute Stimmung.

Otwarcie obu domów partnerskich  

w czerwcu 1996 r. odebrałem jako 

uwieńczone sukcesem zakończenie pol-

sko-niemieckiego zadania budowlanego.

Zdarzały się przy tym niespodzianki, jak 

to najczęściej bywa podczas budowy.

I tak na przykład w starej kamienicy 

w Krakowie, przebudowanej na Dom 

Norymberski, dawne, z wielką pieczoło-

witością odrestaurowane ludowe ścien-

ne dekoracje malarskie zostały przez 

dzierżawcę lokalu gastronomicznego 

zamalowane na biało.

A z kolei podczas ceremonii otwarcia 

Domu Krakowskiego w Norymberdze 

norymberski sponsor prac budowla-

nych w Wieży Krakowskiej spontanicz-

nie zawładnął mikrofonem i zaśpiewał 

zupełnie, ale to zupełnie niestosowną 

piosenkę. Niemieccy goście spoglądali 

boleśnie poruszeni na gości polskich. 

Ci ostatni dzięki swojemu opanowaniu 

uratowali jednak dobry nastrój.

Prof. W
alter Anderle, 

ehem
. Baureferent 

der Stadt N
ürnberg

Prof. W
alter Anderle, były Członek Zarządu 

M
iasta N

orym
bergi ds. Budownictwa

  Straßenfest zur Eröffnungm
  des Krakauer Hauses in Nürnbergm

  Festyn uliczny z okazji otwarciam
   Domu Krakowskiego w Norymberdzem

Foto: Archiv/archiwum
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Nach der Ausreise aus Polen vermisste man nicht 

nur die Nächsten, sondern auch die polnische Kultur. 

Daher der Wunsch, den Reichtum dieser Kultur zu tei-

len. Einerseits hat uns damals die Verwurzelung in der 

polnischen Kunst gefestigt, andererseits fühlten wir uns 

dadurch Europa zugehörig. So wurde auch der Einstieg 

in die deutsche Kultur leichter. Und die Neugierde auf die 

„andere STRONA“ erweckte in uns ein starkes Bedürfnis 

nach einem Dialog. Deshalb haben wir die Konzerte, Ver-

anstaltungen, Begegnungen mit Persönlichkeiten aus der 

polnischen Kunst- und Kulturszene und auch den un-

vergessenen Literatursalon immer in deutscher Sprache 

durchgeführt. Heute blicken wir auf über 200 Programme 

und Kunstveranstaltungen zurück.

Po wyjeździe  z Polski tęskniło się 

nie tylko do bliskich, także do kultury. 

Stąd chęć podzielenia się jej bogac-

twem. Z jednej strony zakorzenienie 

w polskiej sztuce wtedy nas umacniało, 

z drugiej dawało poczucie przynależ-

ności do Europy. To ułatwiało włącze-

nie się w niemieckie życie kulturalne. 

A ciekawość „drugiej strony” budziła sil-

ną potrzebę dialogu. Dlatego koncerty, 

spektakle, spotkania z osobowościami 

polskiej sztuki i kultury, niezapomnia-

ny Salon Literacki i wystawy prowadzi-

my od początku w języku niemieckim. 

Dziś mamy za sobą ponad 200 progra-

mów i imprez artystycznych.

Jolanta Mischtal, Gründungsmitglied des 
Krakauer-Turm-Vereins

Jolanta Mischtal, Członek-Założyciel 
Stowarzyszenia Wieża Krakowska

   Konzert im Turmsaaal des Krakauer Hauses   

   Koncert w sali w wieży Domu Krakowskiego   

Foto: Grażyna Wanat

   Józef Tischner, Philosoph und katholischer Priester   

   Józef Tischner, filozof i ksiądz katolicki   

   Wojciech Młynarski, Dichter,    
   Satiriker, Liedermacher   

   Wojciech Młynarski, poeta,    
   satyryk, pieśniarz   
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„Wer Schönheit wollte, diente dem Stein auf dem Stein“
(Czeslaw Milosz)

Was waren die Höhepunkte der letzten Jahre für die DPG im Krakauer Haus?

Das Kabarett Pod Baranami aus Krakau? Oder vielleicht doch Wojciech Pszoniak? Unvergesslich sei-

ne funkelnden, verschmitzten Augen und  natürlich seine Stimme! Oder vielleicht eher die tolle Mu-

sik? Pawel Czubatka, Slawek Mscisz, Izabella Effenberg, Radek  Szarek  – nur einige Musiker, denen 

wir auf dem Weg zum Erfolg helfen durften. Schauspieler wie Antje Cornelissen, Stefan Lorch, Tanja 

Kübler oder Andrzej Baczewski brachten auf Matinees polnische Dichter zum erglühen. Unvergess-

lich auch die Nachtlesung aus Witkacys Werken. Filmabende mit den Dokumentationen von Piotr 

Szalsza und anderen. Vorträge, Abende mit Übersetzern, Diskussionen und vieles mehr. So fügten 

wir „Stein auf Stein“.

„Kto chciał piękna, wysłużył na kamieniu kamień“ 
(Czesław Miłosz)

Jakie były najważniejsze wydarzenia w Domu Krakowskim dla Towarzystwa Niemiecko-Polskie-

go we Frankonii? Kabaret „Piwnica pod Baranami” z Krakowa? A może jednak Wojciech Pszoniak? 

Jego roziskrzonych, szelmowskich oczu i oczywiście jego głosu nie sposób zapomnieć! Ale może 

jednak jakaś  świetna muzyka? Paweł Czubatka, Sławek Mścisz, Izabella Effenberg, Radek Szarek – to 

tylko kilkoro muzyków, którym mogliśmy pomóc na ich drodze do sukcesu. Tacy aktorzy jak Antje 

Cornelissen, Stefan Lorch, Tanja Kubler czy Andrzej Baczewski pozwalali rozbłysnąć polskim poetom 

na porankach literackich. Niezapomniane pozostanie nocne czytanie Witkacego, podobnie jak wie-

czory z filmami dokumentalnymi Piotra Szalszy i nie tylko jego, wykłady, spotkania z tłumaczami, 

dyskusje oraz szereg innych wydarzeń. W ten sposób spajaliśmy „z kamieniem kamień”.

Froben Schulz, Vorsitzender
der D

eutsch-Polnischen G
esellschaft

in Franken e.V.

Froben Schulz, Przewodniczący
Towarzystwa N

iem
iecko-Polskiego

we Frankonii
Fo

to
:  

G
ra

ży
na

 W
an

at

   Abend mit Wojciech Pszoniakmm
 

   Wieczór z Wojciechem Pszoniakiemm
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Vor zwanzig Jahren hatte ich das Glück, zu einer Gruppe von Personen zu gehören, die an 

der Entstehung des Krakauer Hauses in Nürnberg und des Nürnberger Hauses in Krakau beteiligt 

waren, Institutionen, die keine Vorbilder in Europa hatten. Es war eine schwierige, aber auch fas-

zinierende Aufgabe: Uns allen war bewusst, dass wir dabei waren, eine neue Plattform für partner-

schaftliche Zusammenarbeit zu schaffen. Im Verlauf der Jahre wurden die beiden Häuser gleich-

sam zu Kulturbotschaften für Krakau und Nürnberg und zu lebendigen Orten des Dialogs zwischen 

den Bürgerinnen und Bürgern. Es ist uns gelungen, nicht nur künstlerische Kreise und einzelne 

Künstler um die Häuser zu scharen, sondern auch viele regelmäßige Besucher, die das Profil des 

Hauses mitgestaltet haben. Gemeinsam haben wir eine Reihe von Programmen und Kunstprojek-

ten durchgeführt, die für immer im Gedächtnis der Besucher bleiben werden und manchmal zur 

Inspirationsquelle für Kunstschaffende wurden.

Dwadzieścia lat temu miałam szczęście znaleźć się w grupie osób, które były zaangażowane 

przy powstawaniu Domów: Krakowskiego w Norymberdze i Norymberskiego w Krakowie, instytucji 

nie mających odpowiednika w Europie. Było to zadanie trudne, ale też niezwykle pasjonujące: wszy-

scy mieliśmy świadomość, że uczestniczymy w tworzeniu nowej platformy partnerskiej współpra-

cy. Na przestrzeni lat oba domy stały się swoistymi ambasadorami kultury Krakowa i Norymbergi 

i żywym  miejscem dialogu ich mieszkańców. Udało nam się zgromadzić wokół Domów nie tylko 

stowarzyszenia twórcze, czy indywidualnych artystów, ale także wielu pasjonatów, którzy bezin-

teresownie uczestniczyli w tworzeniu ich marki. Wspólnie zrealizowaliśmy szereg interesujących 

programów i projektów artystycznych, które na zawsze zapisały się w pamięci odbiorców, a niejed-

nokrotnie stały się źródłem inspiracji dla wielu twórców i artystów.

Iga Gutowska-Żyra,
W

ydział Kultury 
i D

ziedzictwa N
arodowego 

Urzędu M
iasta Krakowa

Iga Gutowska-Żyra,
M

itarbeiterin im
 Kulturreferat

der Stadt Krakau

 
   Festzug ins Krakauer Haus    
   mit einer Folklore-Gruppe aus Krakau   

   Pochód  do Domu Krakowskieg   
    z grupą folklorystyczną z Krakowa   

Foto: Archiv/archiwum
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Zwanzig Jahre sind vergangen. Viele Ereignisse und Einzelheiten sind aus dem Gedächtnis 

verschwunden. Was bleibt, ist die Erinnerung an die Teilnahme an der Erschaffung von etwas 

Wichtigem, etwas, was eine Brücke zwischen den Bürgern von Krakau und Nürnberg, zwischen 

Polen und Deutschen bilden sollte. Eine Brücke, die in den Begegnungen zwischen Kulturschaf-

fenden, aber auch Geschäftsleuten gebaut wurde. Viele Daten,Titel von Ausstellungen, Konferen-

zen, oder aber Namen von Menschen, denen ich im Nürnberger Haus begegnet bin, habe ich ver-

gessen, es blieb das Gefühl der Dankbarkeit, für das mir erwiesene Vertrauen, für die Möglichkeit, 

an einem Projekt teilzunehmen, das einen Beitrag zur Annäherung zweier europäischer Nationen 

im Kultur- und Wirtschaftsbereich geleistet hat.

Ich freue mich, dass wir mit dieser kommunalen Initiative die Vorgaben des Deutsch-Polnischen 

Vertrags über gute Nachbarschaft realisieren konnten, dessen 25. Jahrestag wir in diesem Jahr fei-

ern. Und ich freue mich, dass das Nürnberger Haus weiterhin als Ort der deutsch-polnischen Be-

gegnungen dient, denn gute Nachbarschaft will unentwegt gepflegt werden.

Minęło 20 lat. Wiele zdarzeń i szcze-

gółów zatarło się w pamięci. Pozostało 

wspomnienie uczestniczenia w tworzeniu 

czegoś ważnego, czegoś, co miało stanowić 

pomost między mieszkańcami Krakowa 

i Norymbergi, między Polakami i Niemca-

mi. Pomost budowany spotkaniami ludzi 

kultury oraz ludzi biznesu z obu miast.

Umknęły z mojej pamięci daty, tytuły wy-

staw, konferencji czy też nazwiska osób, 

z którymi przyszło mi się zetknąć w Domu 

Norymberskim, ale z pewnością pozosta-

ło uczucie wdzięczności za okazane za-

ufanie, za możliwość udziału w projekcie, 

który ma swój wkład w przybliżanie dwóch 

europejskich narodów zarówno w wymia-

rze kulturowym jak i gospodarczym.

Cieszę się, że tą wspólną oddolną inicja-

tywą realizowaliśmy zapisy Polsko-Nie-

mieckiego Traktatu o dobrym sąsiedz-

twie, którego 25 rocznicę obchodzimy 

w tym roku. I cieszę się, że Dom Norym-

berski nadal służy polsko-niemieckim 

spotkaniom, bo dobre sąsiedztwo trzeba 

nieustannie pielęgnować.

Alicja Żelichowska, Leiterin des Vorstandsbüros 
der Polnischen Versicherungsanstalt PZU

,
erste Leiterin des N

ürnberger H
auses in Krakau

Alicja Żelichowska, Dyrektor Gabinetu
Prezesa ZUS, kierownik Domu Norymberskiego 
w latach 1996 - 1998

   Stephan Korinski, Hochbauamt Nürnberg dankt m
   Alicja Zelichowska, damals Leiterin des Nürnberger Hausesm
   für die gute Zusammenarbeit bei den Renovierungsarbeitenm

   Stephan Korinski, Urząd Budowlany Norymbergi dziękujem
   Alicji Żelichowskiej, ówczesnej szefowej Domu Norymberskiegom

  za dobrą współpracę podczas prac remontowych m

Foto: Archiv/archiwum
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Unser Reisebüro „Polenreisen“ existiert seit der Gründung des Krakauer Hauses. Ne-

ben der kommerziellen Funktion erfüllt es auch Aufgaben eines Informationszentrums 

der Stadt Krakau. Während der 20jährigen Tätigkeit auf dem deutschen Markt konnten 

wir die Veränderungen in der Wahrnehmung Polens in Europa und in den deutsch-pol-

nischen Beziehungen beobachten. Diese Veränderungen spiegeln sich unmittelbar in 

unserer Arbeit und in den Reaktionen unserer Kunden wider, die immer öfter Polen zu 

ihrem Reiseland wählen. Immer wieder hören wir, dass sich ihr Bild von Polen und sei-

nen Bewohnern durch die von unserem Reisebüro organisierten Reisen verändert hat.  

„Meine Frau und ich sind seit einigen Tagen wieder von unserer Polenreise zurück. 

Wir waren und sind von Land, Leute und Kultur hellauf begeistert. Es hat uns sehr gut 

gefallen, wobei Krakau wahrscheinlich den größten Eindruck hinterlassen hat. Wir 

möchten uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre gute und zielführende Unterstützung 

bedanken. Machen Sie weiter so und Polen gewinnt viele neue Freunde“ (Kunde des 

Reisebüros, L.M. Schutzbach)

Reisebüro
„Polenreisen“ 
im Krakauer Haus

Nasze Biuro Podróży „Polenreisen” istnieje prawie od momentu powstania Domu Krakowskiego. Obok funk-

cji komercyjnej pełni również rolę Centrum Informacji Miasta Krakowa. W ciągu 20 lat naszej działalności na rynku 

niemieckojęzycznym byłyśmy naocznymi obserwatorkami zmian w postrzeganiu Polski w Europie i stosunków 

polsko-niemieckich. Przekłada się to bezpośrednio na naszą działalność i reakcje naszych klientów, którzy coraz 

chętniej wyjeżdżają do Polski. Często słyszymy, że poprzez podróże z naszym biurem zmienili swoje wyobrażenie 

o Polsce i Polakach. 

„Moja żona i ja wróciliśmy kilka dni temu z naszej podróży do Polski. Jesteśmy zauroczeni krajem, ludźmi i kulturą. 

Bardzo nam się tam podobało, przy czym najsilniejsze wrażenia zapewne pozostaną z Krakowa. Chcemy serdecznie 

podziękować Państwu za cenne i efektywne wsparcie. Proszę dalej prowadzić swoją działalność, przez co Polska zy-

ska wielu nowych przyjaciół.” (L.M. Schutzbach, klient Biura Podróży „Polenreisen”)

Biuro Podróży
„Polenreisen”
w Domu Krakowskim

   Der Zug mit Nürnberger Bürgern, die zur Eröffnungsfeier    
   kommen,  fährt im Krakauer Hauptbahnhof ein.   

   Pociąg z Norymberczykami, przybywającymi na uroczystość    
   otwarcia Domu, wjeżdża na Krakowski Dworzec Główny.   

Foto: Archiv/archiwum
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Durch die Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Krakau konnte Rödl & Partner, 

eine deutsche Firma mit Sitz in Nürnberg, die Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungs-

prüfung, Buchhaltung, Steuer- und Rechtsberatung anbietet, 1996 eine Niederlassung in Krakau 

eröffnen. Die Kanzlei fand ihren Sitz im Nürnberger Haus, wo sie bis heute als eine der 102 Nie-

derlassungen der Firma auf der ganzen Welt mit großem Erfolg arbeitet. Die Zusammenarbeit hat 

noch eine zusätzliche Dimension: Die Krakauer Niederlassung von Rödl & Partner unterstützt seit 

Jahren die Initiativen des Nürnberger Hauses. Die Kanzlei war beispielsweise Mitveranstalter des 

Oktoberfests 2010 in Krakau, sie war Sponsor der Installation von Ottmar Hörl „Die Dame mit dem 

Hermelin“ und zwei Mal der Deutschen Filmwoche.

Liliana Preusser,
Partner w Rödl & Partner

Liliana Preusser,
Partnerin bei Rödl & Partner

W wyniku partnerstwa miast Norymbergi i Krakowa Rödl & Partner, 

niemiecka firma z siedzibą w Norymberdze świadcząca usługi audytorskie, 

księgowe, podatkowe i prawne, w 1996 roku otwarła swój oddział w Krakowie. 

Biuro powstało w Domu Norymberskim, gdzie z powodzeniem działa do dzisiaj, 

jako jeden ze 102 oddziałów firmy na świecie. Współpraca objęła też dodatkowy 

wymiar –  krakowski oddział Rödl & Partner od lat regularnie wspiera inicjatywy 

Domu Norymberskiego. Kancelaria była m.in. współorganizatorem krakowskie-

go Oktoberfest 2010, sponsorem projektu instalacji Ottmara Hörl „Dama z gro-

nostajem”, a także dwukrotnie współfinansowała Tydzień Filmu Niemieckiego.

Reisebüro
„Polenreisen“ 
im Krakauer Haus

Biuro Podróży
„Polenreisen”
w Domu Krakowskim

   Kunstinstallation am Nürnberger Hausm
    (Künstler: Ignatio Tola)m

   Instalacja artystyczna na fasadziem
   Domu Norymberskiego autorstwa Ignatio Tolam

Foto: Ignazio Tola 
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Genau 71 Türme gehören heute noch zur  Nürnberger Stadtmauer –  und einst,  bis zu den 

Veränderungen und auch Zerstörungen seit der Mitte des 19.  Jahrhundert, waren es noch Dutzende 

mehr. Die meisten werden genutzt, aber für  ein breites Publikum regelmäßig öffentlich zugänglich 

sind nur zwei: der „Turm  der Sinne“ und der Turm  „Schwarzes  Z“ an der Hinteren Insel Schütt. Seit 

20 Jahren ist er als „Botschaft“ der  Partnerstadt Krakau Treffpunkt und Begegnungszentrum für 

alle, die sich für  diese Verbindung, aber auch darüber hinaus für Polen und die deutsch-polnische  

Freundschaft interessieren und engagieren. 

Schon das kleine Reisebüro im Erdgeschoss,  spezialisiert auf Fahrten nach Polen, lockt Besucher ins 

Haus. Aus den oberen  Etagen dringen würzige Düfte bis in Foyer – und locken in den ersten und 

zweiten  Stock: In Restaurant und Biergarten dürfen sich die Gäste auf typische regionale  Speziali-

täten aus den Küchen zwischen Pommern und den Karpaten freuen.  

Und es geht noch zwei Etagen weiter  nach oben, nach dem Gaumen sind nun   Augen und Ohren 

gefragt. Wer vielleicht schon virtuose Pianoklänge oder  treibende Jazz-Rhythmen vernimmt, dürfte 

schon beim Treppensteigen mindestens  unterschwellig das kulturelle Herz des Hauses schlagen und 

pochen spüren. Im  Veranstaltungsraum ziehen dann aber nicht nur Musiker und Schriftsteller das  

Publikum in ihren Bann, sondern auch die grandiose Aussicht. Und auch bei  Diskussionsabenden 

oder Feiern verschafft gerade das Zusammenspiel mit dem Blick  über die Dächer der Stadt und díe 

Silhouetten der Kirchen bis hinüber zur Burg  der, wie es neudeutsch heißt, „Location“   ihren einzigar-

tigen Charme. Sprachkunst, Musik und Malerei finden hier zu  einem oft betörenden Zusammenspiel.

Dokładnie 71 wież wchodzi w skład murów miejskich Norymbergi, a nie-

gdyś, aż do zmian i zniszczeń, które następowały od połowy XIX w., było ich 

jeszcze cale tuziny więcej. Większość z nich jest użytkowana, ale regularnie i po-

wszechnie dostępne dla szerokiej publiczności są tylko dwie: „Wieża Zmysłów” 

i „Czarne Z” na wyspie Hintere Insel Schütt. Ta ostatnia od dwudziestu lat jest 

„ambasadą” Krakowa, partnerskiego miasta Norymbergi, miejscem spotkań dla 

wszystkich, którzy angażują się w rozwój tego partnerstwa, których interesuje 

Polska i którym leży na sercu przyjaźń polsko-niemiecka. 

Już małe biuro podróży na partnerze, specjalizujące się w wyjazdach do Polski, za-

chęca odwiedzających, aby zajrzeć do środka. Z wyższych pięter aromatyczne za-

pachy docierają aż do holu wejściowego i skłaniają do wejścia na pierwsze i drugie 

piętro: w restauracji i ogródku piwnym goście mogą się delektować regionalnymi 

specjałami z terenów między Pomorzem a Karpatami. 

Kolejne dwa piętra wiodą w górę. Teraz już nie podniebienie, ale oczy i uszy są po-

trzebne. Kto usłyszy wirtuozowską grę na fortepianie lub poruszające  rytmy ja-

zzowe, już przy wspinaniu się po schodach choć podświadomie poczuje, że bije 

tu kulturalne serce Domu. W sali imprezowej nie tylko muzycy i pisarze przycią-

gają uwagę publiczności, ale i wspaniały widok. Podczas wieczorów dyskusyjnych 

i uroczystości właśnie możliwość spoglądania na dachy miasta i na sylwetki ko-

ściołów aż po zamek w oddali nadaje tej – jak to się nowomodnie mówi – „lokaliza-

cji” szczególnego uroku. Często słowo, muzyka i malarstwo współgrają tu ze sobą 

w olśniewający sposób.

W
olfgang H

eilig-Achneck, Redakteur der
„N

ürnberger N
achrichten“

Wolfgang
Heilig-Achneck,
Redaktor
„Nürnberger Nachrichten“
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Die Eröffnung der Partnerschaftshäuser in Nürnberg und Krakau war das erste Projekt, das ich 

als Mitarbeiterin des Amtes für Internationale Beziehungen realisieren durfte. Aus einem Projekt 

wurde tiefe Verbundenheit zu den beiden Häusern, die ich bis heute betreue. Die Aufgabe war nicht 

immer einfach, immer wieder tauchten juristische und verwaltungstechnische Hindernisse auf und 

es gab viele Zweifler, so dass man die Idee immer wieder neu verteidigen musste. Aber es hat sich 

gelohnt, die Häuser gehören zu den wichtigsten deutsch-polnischen Begegnungsstätten. Und für 

mich persönlich kann ich sagen: Es ist ein großes Glück, eine Arbeit zu haben, bei der man so vielen 

großartigen Menschen begegnet und zugleich das sichere Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu tun.

Otwarcie domów partnerskich w Norymberdze i Krakowie było pierwszym 

projektem, który miałam sposobność realizować po podjęciu pracy w Wydzia-

le Kontaktów Międzynarodowych Urzędu Miasta Norymbergi. Projekt ów prze-

kształcił się w moją głęboką więź z oboma placówkami, którymi zajmuję się do 

chwili obecnej. Nie zawsze było to proste zadanie, raz po raz wynikały jakieś 

przeszkody natury prawnej lub administracyjnej, było też wielu sceptyków, stąd 

też niejednokrotnie trzeba było stawać w obronie idei przyświecającej obu Do-

mom. Ale to wszystko się opłaciło - Dom Krakowski i Dom Norymberski nale-

żą do najważniejszych miejsc spotkań polsko-niemieckich. A z mojej osobistej 

perspektywy niech mi wolno będzie wyznać jedno: to wielkie szczęście, że ma 

się pracę, w trakcie której spotyka tak wielu wspaniałych ludzi i której towarzy-

szy oparte na solidnych podstawach przekonanie, że robi się coś, co ma sens.

Silvie Preusser, Stellvertretende Leiterin des Am
tes

für Internationale Beziehungen der Stadt N
ürnberg

Silvie Preußer, Zastępca D
yrektora

w W
ydziale Kontaktów M

iędzynarodowych
Urzędu M

iasta N
orym

bergi

Foto: Jutta Missbach

   Silvie Preusser als Dolmetscherin während des Publikumsgesprächsm   
   mit dem Schauspieler Arkadiusz Jakubikm

   Silvie Preusser w roli tłumaczki podczas spotkaniam 
   z publicznością aktora Arkadiusza Jakubikam
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Powołanie Domu Norymberskiego w Krakowie zbiegło się niemal w czasie z przygotowaniami 

programu Europejskiej Stolicy Kultury Kraków 2000, które dały początek Krakowskiemu Biuru Fe-

stiwalowemu jako parasolowej instytucji dla krakowskich środowisk kulturalnych. Przez wszyst-

kie lata, jakie upłynęły od tego czasu, Dom Norymberski dał się poznać jako nieoceniony partner 

i współtwórca sukcesu kluczowych krakowskich festiwali, który zainspirował jedne z najciekaw-

szych i najbardziej udanych projektów kulturalnych w przestrzeni naszego miasta. Monumentalny 

spektakl światła i dźwięku na Zamku Wawelskim w 2011 roku, pamiętna „Dama z gronostajem” Ott-

mara Hörla na Placu Św. Marii Magdaleny, nieoceniony wkład w kolejne edycje literackiego Festiwa-

lu Conrada, w tym projekt Przemiana: Kafka w obrazach i ubiegłoroczna wystawa fotografii Gisèle 

Freund w Muzeum Narodowym – nie sposób wyobrazić sobie życia kulturalnego w Krakowie, a na-

wet dzisiejszej polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej bez pasji, energii i nieustannego wsparcia 

Renaty Kopyto i kierowanego przez nią Domu Norymberskiego.

Izabela Helbin,
Leiterin des Krakauer
Festivalbüros

Izabela H
elbin, D

yrektorka 
Krakowskiego Biura Festiwalowego

Die Idee des Nürnberger Hauses in Krakau entstand bei-

nahe gleichzeitig mit der Vorbereitung des Programms der 

Europäischen Kulturstadt Krakau 2000 und damit mit den 

Anfängen des Krakauer Festivalbüros als Dachorganisation 

für alle Krakauer Kultureinrichtungen. In all den Jahren, 

die seither vergangen sind, hat sich das Nürnberger Haus 

als wertvoller Partner erwiesen, der am Erfolg der wichtigs-

ten Krakauer Festivals maßgeblich beteiligt war und einige 

der interessantesten und gelungensten Projekte im öffent-

lichen Raum initiiert hat. Das monumentale Licht- und 

Tonspektakel auf dem Wawel-Schloß 2011, die unvergesse-

ne Dame mit dem Hermelin von Ottmar Hörl auf dem Hl. 

Magdalena-Platz, die überaus wertvollen Beiträge zu den 

Literaturfestivals, darunter das Projekt Verwandlung: Kafka 

in Bildern, und die Ausstellung mit Fotografien von Gisele 

Freund im Nationalmuseum letztes Jahr - das Kulturleben 

in Krakau ist ohne das Nürnberger Haus unvorstellbar ge-

worden, aber auch der deutsch-polnische Kulturaustausch 

von heute wäre undenkbar ohne die Leidenschaft, die Ener-

gie und die unaufhörliche Unterstützung von Renata Kopy-

to und dem von ihr geleiteten Nürnberger Haus.

   Veranstaltung im Rahmen des Conrad Festivals: Zwischan Leben   
   und Literatur, die Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann i Paula Celan.     

   Spotkanie w ramach Festiwalu Conrada: Między Życiem a Literaturą.    
   Związek Ingeborg Bachmann i Paula Celana.  

Foto: Festiwal Conrada
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Dem Nürnberger Haus in Krakau und dem Krakauer Haus in Nürnberg - und natürlich all 

denjenigen, die sich dort engagieren und diese Einrichtungen mit Leben füllen - gratuliere ich von 

ganzem Herzen zum 20. Jubiläum ihrer Gründung. Die seit 1979 bestehende Partnerschaft zwischen 

den beiden großen, schon seit dem Mittelalter einander verbundenen Städten konnte mit diesen 

beiden Häusern weiter wachsen. Hier können sich Menschen begegnen, sich kennenlernen und 

mehr über „den Anderen“ erfahren. Krakau und Nürnberg haben mit „ihren Häusern“ ein Zeichen 

für die deutsch-polnischen Beziehungen gesetzt, das nicht zu übersehen ist.

W
erner Köhler, G

eneralkonsul 
der BRD

 in Krakau

Werner Köhler, Konsul Generalny
RFN w Krakowie

Z całego serca gratuluję Domowi 

Norymberskiemu w Krakowie i Do-

mowi Krakowskiemu w Norymber-

dze jubileuszu 20-lecia ich istnie-

nia, gratuluję oczywiście także tym 

wszystkim, którzy angażują się w ich 

pracę i wypełniają je życiem. Datu-

jące się od 1979 roku partnerstwo 

dwóch wielkich, już od średniowie-

cza związanych ze sobą miast dzięki 

tym Domom mogło jeszcze bardziej 

się rozwinąć. Są to miejsca, gdzie lu-

dzie mogą się spotykać, wzajemnie 

poznawać i czegoś więcej się dowie-

dzieć o tych „innych”. Kraków i No-

rymberga za sprawą swoich Domów 

dały w dziedzinie stosunków polsko-

-niemieckich przykład, którego nie 

sposób przeoczyć.

   Renata Kopyto, Werner Köhlerm

 

Foto: Joanna Sasorska-Szpak 
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Trudno uwierzyć, że minęło już dwadzieścia lat i świętujemy jubileusz, bo Dom Krakowski jest 

w dalszym ciągu młody i pełen życia, tyle, że Norymberga jest teraz nie do pomyślenia bez niego. 

W Niemczech jest czymś jedynym w swoim rodzaju, znaczącym przykładem dla innych miast, w tym 

także dla miast partnerskich, centrum kulturalnym z prawdziwego zdarzenia w centrum Norymbergi, 

służącym wszystkim mieszkańcom. A przy okazji jest najlepszym ambasadorem polskiej kultury. 

Imprezy, które rodzą się w Domu Krakowskim, często są pełne magii i nie sposób ich zapomnieć, 

zarówno gdy chodzi o muzykę, literaturę, sztuki plastyczne, teatr, a także –  last but not least  – 

w przypadku filmów i kina. My z „Filmhauskino” ze wzruszeniem w oczach spoglądamy na nasze 

wspólne przeżycia związane z kinem, których dotychczas doświadczyliśmy, i z radością oczekujemy 

naszych wspólnych projektów i spotkań w przyszłości. Gratulujemy Domowi Krakowskiemu 

w Norymberdze, że ma tak wspaniałą kierowniczkę w osobie Grażyny Wanat i współpracujące z nią 

panie, i życzymy Państwu, nam oraz publiczności, aby Dom ten przez co najmniej dwadzieścia 

kolejnych lat działał z taką pasją i tak inteligentnie oraz budził takie zainteresowanie, jak dotychczas.

 

Christiane Schleindl, 
Filmhauskino 
(Kommunales Kino)

Christiane Scheindl, „Film
hauskino” 

(kino sam
orządowe) 

Kaum zu glauben, dass es schon das 20jährige Jubiläum ist, denn das Kra-

kauer Haus ist jung geblieben und lebendig und dennoch aus Nürnberg nicht 

mehr wegzudenken. Es ist einzigartig in Deutschland. Ein großes Vorbild für an-

dere Städte, oder andere Partnerstädte, ein erbauliches kulturelles Zentrum mit-

ten in der Stadt für alle Nürnberger. Und zugleich der wirkungsvollste Botschaf-

ter für die polnische Kultur. Die Veranstaltungen, die von hier ausgehen sind oft 

magisch und unvergesslich. Sei es Musik, Literatur, Kunst, Theater und - last but 

not least - der Film und das Kino. Wir vom Filmhaus schauen mit leuchtendem 

Blick zurück auf unsere bisherigen gemeinsamen Kinoerlebnisse und voller Er-

wartungen und Vorfreude auf unsere zukünftigen gemeinsamen Projekte und 

Begegnungen. Wir gratulieren dem Krakauer Haus Nürnberg,  seiner wunder-

vollen Leiterin Grazyna Wanat und ihren Mitarbeiterinnen und wünschen Ih-

nen, uns und dem Publikum mindestens ebenso leidenschaftliche, intelligente, 

wie spannende weitere 20 Jahre.

   Grażyna Wanat, Andrzej Chyra (Schauspieler),  
   Christiane Schleindl   

   Grażyna Wanat, Andrzej Chyra (aktor),    
   Christiane Schleindl   

Foto: Krzysztof Nowak
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Das Krakauer Haus in Nürnberg und das Nürnberger Haus in Krakau haben sich im Laufe 

der zwanzig Jahre in die Kulturlandschaften der beiden Städte fest  eingeschrieben. Sie wurden 

zum Symbol der Freundschaft und der Zusammenarbeit, die sie verbinden, der gemeinsamen Pro-

jekte, die an alle Generationen gerichtet sind. Sie sind Orte für Kulturveranstaltungen und Begeg-

nungen. Die Aktivitäten der Häuser garantieren wechselseitig hervorragende Öffentlichkeitsarbeit 

für die Städte. In den Beziehungen zwischen Krakau und anderen Partnern im Ausland gibt es 

keine Einrichtungen, die den informellen „Botschaften“ unserer Städte ähneln würden. Wir freuen 

uns, dass das Krakauer Haus in Nürnberg sich nicht nur für Kultur einsetzt, sondern auch allge-

mein für Krakau und Polen, u. a. in dem überaus beliebten Restaurant mit polnischer Küche und 

einem malerischen Biergarten.

Dom Krakowski w Norymberdze i Dom Norymberski 

w Krakowie przez dwadzieścia lat trwale wrosły w pejzaż 

obu miast. Stały się symbolem łączącej je przyjaźni, współ-

pracy, wspólnych projektów skierowanych do odbiorców 

w każdym wieku. Są miejscami wydarzeń kulturalnych 

i spotkań. Aktywność obu Domów gwarantuje znakomitą 

wzajemną  promocję. W relacjach Krakowa z partnerami 

zagranicznymi nie ma podobnego rozwiązania jak te nie-

formalne „ambasady” naszych miast. Cieszymy się, że Dom 

Krakowski w Norymberdze to nie tylko promocja kulturalna, 

ale także promocja Krakowa i Polski przez żołądek za sprawą 

szalenie popularnej restauracji z polską kuchnią i malowni-

czo położonym ogródkiem.

Anna Frankiewicz, Leiterin der Kanzlei
des Präsidenten der Stadt Krakau

Anna Frankiewicz, D
yrektorka 

Kancelarii Prezydenta M
iasta Krakowa

   “Die Stadt der Blinden” - das Open-Air-Spektakelm 
   des Theaters KTO aus Krakau auf dem Lorenzerplatzm

   “Miasto ślepców” – spektakl open-airm
   teatru KTO z Krakowa na placu Lorenzerplatzm

Foto: Jutta Missbach
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Renata Kopyto, Leiterin des
N

ürnberger H
auses in Krakau

seit 2000

W 1997 roku w Krakowie odbyły się, trwające dwa tygodnie, Dni Kultury Ba-

warskiej. Imponujący i różnorodny program obejmował pokazy filmów i spekta-

kli teatralnych, występy baletu i licznych zespołów folklorystycznych, wieczory 

literackie i największą atrakcję tego festiwalu: namiot piwny na Małym Rynku, 

gdzie mieściło się nieformalne biuro organizatorów. Oficjalnie całym przedsię-

wzięciem zarządzano z otwartego rok wcześniej Domu Norymberskiego. Pra-

cowałam wtedy w Instytucie Goethego, który wspierał ten projekt i pomagałam 

przy niektórych wydarzeniach. Pamiętam doskonale spotkanie z późniejszą 

laureatką Oskara, Caroline Link po pokazie jej filmu „Po tamtej stronie ciszy” 

i wspaniałe jego przyjęcie przez krakowską publiczność. Wtedy pomyślałam, 

że warto by takie pokazy najnowszego niemieckiego kina kontynuować. I tak 

zrealizowałam pierwszy projekt dla Domu Norymberskiego.

1997 fanden in Krakau die Bayerischen Kulturtage statt. Das zweiwöchige 

Programm war beeindruckend und sehr vielfältig und umfasste Filmpräsenta-

tionen und Theatervorführungen, einen Ballettabend, Auftritte von Folklore-

gruppen, Lesungen und die Attraktion des Festivals schlechthin: ein Bierzelt auf 

dem Kleinen Marktplatz, in dem das informelle Büro der Veranstalter seinen Sitz 

hatte. Offiziell wurde das Projekt von dem ein Jahr zuvor eröffneten Nürnber-

ger Haus aus organisiert. Damals arbeitete ich im Goethe-Institut, das dieses 

Vorhaben unterstützte, und ich half bei einigen Veranstaltungen. Besonders gut 

erinnere ich mich an die Begegnung mit der späteren Oskar-Preisträgerin Ca-

roline Link nach der Vorführung ihres Films „Jenseits der Stille“ und an die be-

geisterte Aufnahme durch das Krakauer Publikum. Damals dachte ich, dass man 

die Präsentation der neuesten deutschen Filme fortsetzen müsste. Und so habe 

ich mein erstes Projekt für das Nürnberger Haus realisiert.

   Renata Kopyto, Luk Perceval (Theaterregisseur)   

   Renata Kopyto, Luk Perceval (reżyser teatralny)   

Renata Kopyto, kierująca
Domem Norymberskim
od roku 2000

Foto: Katarzyna Godyń-Skoczylas 
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Ich hatte das Glück die Geschichte der Häuser 

seit ihrer Eröffnung mitzugestalten. Am Anfang als 

Studentin, Praktikantin, dann als Dolmetscherin, Gäs-

tebegleiterin, Webdesignerin ... Seit 2004, als ich das 

Ruder des Krakauer Hauses übernahm, wurde es für 

mich zum zweiten Zuhause. Manchmal sogar zum ers-

ten. Die Ziele - Kunst und Kultur aus Krakau und aus 

Polen zu fördern – versuchte ich immer durch Dialog 

und Begegnung zu realisieren, auch durch initiieren 

von  verschiedenen Formen der Zusammenarbeit von 

Künstlern von  „hier“ und von „dort“. Auf diese Wei-

se entstand im Laufe der Jahre ein dichtes Netz von 

Kontakten, kreativen Beziehungen und dauerhaften 

Freundschaften. Ich bin froh, ein Teil davon zu sein.

Miałam szczęście współtworzyć 

historię Domów od momentu ich 

otwarcia. Na początku jako studentka, 

praktykantka, potem jako tłumaczka, 

przewodniczka, realizatorka strony in-

ternetowej... Od 2004 roku, kiedy prze-

jęłam stery Domu Krakowskiego, stał 

się on dla mnie drugim domem. Mo-

mentami nawet pierwszym. Promocję 

krakowskiej i polskiej kultury i sztuki 

starałam się zawsze realizować poprzez 

dialog i spotkanie, oraz poprzez stwa-

rzanie możliwości różnych form współ-

pracy artystów „stąd” i „stamtąd”.  W ten 

sposób na przestrzeni lat powstała gę-

sta sieć kontaktów, twórczych związ-

ków oraz trwałych przyjażni. Cieszę się, 

że jestem jej częścią.  

 

G
rażyna W

anat,
Leiterin des Krakauer H

auses seit 2004

Grażyna Wanat,
kierująca Domem Krakowskim
od roku 2004

   Grażyna Wanat, Andrzej Chyra,   
   Silvie Preusser,  Katarzyna Jagusch   

Foto: Jutta Missbach
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Die Zusammenarbeit mit dem 

Nürnberger Haus verlief immer bestens.

Das Nürnberger Haus war mir Vater und 

Mutter, aber auch Schwester und Bruder.

Es gehört zu den wenigen Plätzen, an die ich 

zurückkehren und mich stets wie zu Hause 

fühlen kann.

Współpraca z Domem Norymberskim 

układała mi się zawsze jak najlepiej. 

Dom Norymberski był mi ojcem i matką, 

a także siostrą oraz bratem. 

Jest on jednym z niewielu miejsc, do których 

wracam i mogę ciągle poczuć się jak w domu.

Adam
 W

iedem
ann, 

Schriftsteller

Adam
 W

iedem
ann, 

pisarz

Es gibt verschiedenste Häuser, das ist bekannt, 
von Hütten zu Schlössern und Palästen.
Doch bleiben die besten Häuser, landein, landaus, 

das Krakauer und das Nürnberger Haus.

Są różne domy, sami wiecie, chaty, pałace, bloki, kioski, ale najlepsze są na świecieDom Norymberski i Krakowski

M
ichał Rusinek

M
ichał Rusinek
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Die polnischen Nachbarn 

liegen uns sehr am Herzen, in filmi-

scher wie in erzählerischer Hinsicht. 

Wir freuen uns, dass es das Nürn-

berger Haus in Krakau mit Erfolg 

geschafft hat, die Zuschauer für das 

deutsche Filmschaffen, die Filmema-

cher und die Erzählungen der Nach-

barn zu begeistern. Renommierte 

Filme von großen internationalen 

Festivals, historische Filme oder die 

Kurzfilme des deutschen Filmnach-

wuchses NEXT GENERATION: Wir 

sind stolz, dass wir ein wenig bei-

tragen konnten, dass diese Beiträge 

dem Publikum in Krakau zugänglich 

gemacht werden konnten. Wir gra-

tulieren dem Nürnberger Haus zu 

diesem schönen Jubiläum und wün-

schen den Zuschauern in Krakau 

und dem engagierten Team noch 

viele Jahre mit spannenden, aufre-

genden, emotionalen und berühren-

den Filmen aus Deutschland.

Mariette Rissenbeek, 

Geschäftsführerin German Films Service

+ Marketing GmbH

Bardzo zależy nam na naszych polskich sąsiadach, 

zarówno w aspekcie sztuki filmowej, jak i opowiadanych hi-

storii. Cieszymy się, że Dom Norymberski w Krakowie z powo-

dzeniem przekonał polskich widzów do niemieckiej twórczości 

filmowej, filmowców z Niemiec oraz opowieści z kraju sąsia-

dów. Chodzi tu o renomowane filmy, goszczące na wielkich 

festiwalach filmowych, filmy historyczne, czy filmy krótkome-

trażowe z cyklu „Next Generation”. To dla nas powód do dumy, 

że przyczyniliśmy się do tego, że krakowska publiczność mogła 

zapoznać się z tymi filmami. Domowi Norymberskiemu gra-

tulujemy pięknego jubileuszu, a widzom w Krakowie i zespo-

łowi zaangażowanych ludzi życzymy, aby jeszcze przez wiele 

lat mogli obcować z wcią- gającymi, emocjonującymi, 

poruszającymi i wzru-
szającymi filmami 

z Niemiec. 

Mariette Rissenbeek,

dyrektor German Films Service

+ Marketing GmbH
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W sezonie teatralnym 2016 r. scena dramatyczna Teatru Państwowe-

go w Norymberdze organizuje swój coroczny projekt TALKING ABUT BORDERS 

w partnerstwie z Polską, naszym sąsiadem. Dla potrzeb tego ambitnego projektu, 

obejmującego konkurs dramatyczny i festiwal teatralny, stworzyliśmy rozmaite 

formy kooperacji. Zalicza się do nich w pierwszym rzędzie współdziałanie z Domem 

Krakowskim w Norymberdze jako energicznym, a być może nawet najbardziej za-

angażowanym partnerem. W osobie Grażyny Wanat, kierującej tą instytucją kultu-

ralną, projekt TALKING ABUT BORDERS zyskał osobę wspierającą go i promującą, 

pomagającą w planowaniu programu dzięki dysponowaniu przez nią żywymi i bo-

gatymi kontaktami. Współpracę z panią Wanat cechuje przede wszystkim jej nie-

zawodność, szybkość reakcji i wielkie zaangażowanie zarówno w kwestiach doty-

czących treści projektu, jak i jego strony organizacyjnej. Cieszymy się, że możemy 

współpracować z nią i Domem Krakowskim na rzecz naszego projektu.

D
r Christian Papke, kierownik

projektu TALKIN
G ABU

T BO
RD

ERS

Teatr Państwowy w N
orym

berdze

D
r. Christian Papke,

Projektleiter Talking About Borders,

Staatstheater N
ürnberg

In der Spielzeit 2016 richtet das Schauspielhaus des Staatstheaters Nürn-

berg sein jährliches Projekt TALKING ABOUT BORDERS in Partnerschaft mit dem 

Nachbarland Polen aus. Für das ambitionierte Projekt, das einen Dramenwettbe-

werb und ein Festival umschließt, haben wir diverse Kooperationen aufgebaut. 

Dazu zählt allen voran auch das „Krakauer Haus“ in Nürnberg als tatkräftiger, wenn 

nicht sogar engagiertester Partner. Mit Frau Grazyna Wanat als Leiterin dieser Kul-

turinstitution hat TALKING ABOUT BORDERS eine Unterstützerin und Förderin 

gewonnen, die uns bei der programmatischen Planung mit Kontakten aus ihrem 

weitverzweigten und gut gepflegten Netzwerk hilft. Die Zusammenarbeit mit Frau 

Wanat zeichnet sich vor allem durch ihre Verlässlichkeit, Reaktionsschnelligkeit 

sowie große Einsatzbereitschaft aus, sich inhaltlich als auch organisatorisch ein-

zubringen und wir freuen uns, die Möglichkeit zu haben, mit ihr und ihrem Institut 

für unser Projekt zusammenarbeiten zu können.



52

1979

Krakau und  Nürnberg 
verbindet seit 1979 

ein Partnerschaftsvertrag

Kraków i Norymbergę 
od 1979 r. łączy umowa 

o partnerstwie



Um die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Städten zu vertiefen, entschließen sich die beiden 
Stadtregierungen zu einem sehr unkonventionellen 
Schritt: Es werden zwei Partnerhäuser geschaffen, 
eine Art “kulturelle Botschaften” der beiden Städte.
Nürnberger Architekten erstellen die Pläne zum 
Wiederau�au der Basteianlage in Abstimmung mit 
der Stadt Krakau. Die Stadt Nürnberg leitet die 
Renovierung und Umgestaltung der Bastei, es werden 
Sponsoren für die Finanzierung gefunden, die größte 
private Zuwendung stammt von Kurt Klutentreter.
Gemeinsam mit der Krakauer Denkmalbehörde 
werden von Architekten der Stadt Nürnberg 
Renovierungspläne für das Nürnberger Haus
in Krakau ausgearbeitet und umgesetzt. 

W celu pogłębienia współpracy między Krakowem 
i Norymbergą zarządy obu miast decydują się na bardzo 
niekonwencjonalny krok: powstaną dwa domy poświęcone 
partnerstwu, swoiste „ambasady kulturalne” obu miast.
Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem 
Krakowem tworzą plany odbudowy dawnej baszty 
miejskiej. Miasto Norymberga kieruje pracami 
związanymi z renowacją  i przebudową baszty, udaje się 
znaleźć sponsorów dla ich sfinansowania. Największa 
prywatna dotacja pochodzi od Kurta Klutentretera.
Wspólnie z władzami konserwatorskimi Krakowa 
architekci z Norymbergi opracowują i wcielają 
w życie plany związane z utworzeniem Domu 
Norymberskiego w Krakowie.

1993
8. November
1995
8. November
1995

8. Juni 1996
8 czerwca 1996 r

1996

2010 2013

Die Nürnberger Stadtverwaltung übergibt 
in Anwesenheit des damaligen polnischen 
Außenministers Prof. Wladyslaw Bartoszewski 
feierlich die Schlüssel zum Krakauer Haus. 

Zarząd Miasta Norymbergi w obecności 
ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski 
prof. Władysława Bartoszewskiego uroczyście 
przekazuje klucze do Domu Krakowskiego.

O�zielle feierliche Erö�nung des Krakauer Hauses
Uroczystość oficjalnego otwarcia Domu 
Krakowskiego

Gründung des
Krakauer Turm Vereins e.V.
und des Reisebüros Polenreisen

Utworzenie Stowarzyszenia
„Wieża Krakowska“
i Biura Podróży „Polenreisen“

Der Hermann-Kesten-Preis geht an das Krakauer 
Haus „aufgrund seiner vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen, die nicht nur für einen Dialog 
zwischen der Bevölkerung der Partnerstädte 
Nürnberg-Krakau sorgen, sondern auch einen 
Einblick in das kulturelle Geschehen beider 
Städte und eine über die Grenzen reichende 
Förderung der Kulturscha�enden ermöglichen.”

Domowi Krakowskiemu przyznana zostaje 
Nagroda im. Hermanna Kestena „za liczne 
imprezy kulturalne, które nie tylko przyczyniają 
się do dialogu między mieszkańcami Krakowa 
i Norymbergi, lecz także umożliwiają dostęp 
do wydarzeń kulturalnych w obu miastach 
partnerskich i wspieranie twórców kultury 
ponad granicami”. 

16. März 2002
16 marca 2002 r. 

22. Juni 1996
22 czerwca 
1996 r.

O�zielle feierliche Erö�nung
des Nürnberger Hauses

Uroczystość oficjalnego otwarcia
Domu Norymberskiego

2006 - 2012 

Der Krakauer Künstler Pio zieht mit seinem Kunst- 
und Literaturcafé „Lokator“ ins Nürnberger Haus und 
macht in kurzer Zeit das Haus zu einem angesagten 
Tre�punkt für junge Künstler und Studenten. Nach 
vielen erfolgreichen Veranstaltungen zieht sich Pio aus 
familiären Gründen aus dem Kneipenbetrieb zurück.

Krakowski artysta Pio przenosi się ze swoją kawiarnią 
artystyczną i literacką „Lokator“  do Domu 
Norymberskiego i w krótkim czasie czyni z niej modne 
miejsce spotkań dla młodych artystów i studentów. 
Po zrealizowaniu wielu udanych imprez Pio z powodów 
rodzinnych wycofuje się z prowadzenia lokalu.

Zum 30 jährigen Jubiläum der Unterzeichnung des 
Partnerschafts-Vertrags zwischen Krakau und Nürnberg wurde 
auf dem Maria-Magdalena-Platz die Installation „Dame mit 
dem Hermelin“ von Ottmar Hörl angebracht. Dieses Projekt 
wurde von der Krakauer Ausgabe der „Gazety Wyborczej“ für 
den Preis „Kulturabflug“ in der Kategorie „Ort“ nominiert 
(eine zweite Nominierung in dieser Kategorie erfolgte 2011 für 
das Projekt „Krakau-Berlin-XPRS“).

Z okazji 30 lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 
Krakowem i Norymbergą, na placu Marii Magdaleny w 
Krakowie powstała instalacja Ottmara Hörla “Dama z 
gronostajem”, nominowana przez krakowskie wydanie “Gazety 
Wyborczej” do “Kulturalnych odlotów” w kategorii “Miejsce” 
(druga nominacja w tej kategorii miała miejsce w roku 2011 za 
projekt „Kraków-Berlin XPRS“)

Die Galerie des Nürnberger Hauses nimmt ihre 
Arbeit auf. Hier werden Arbeiten von Nürnberger 
und Krakauer Künstlern sowie Künstlern, die 
deutsche Themen behandeln, gezeigt. Bis jetzt 
fanden in der Galerie zahlreiche Einzel- und 
Gemeinschaftsausstellungen statt. Der Ort 
selbst wurde zu einer wichtigen Adresse für 
Gegenwartskunst in Krakau, ebenso wie das 
Haus, auf dessen Fassade Nürnberger Künstler 
seit vielen Jahren Kunstinstallationen realisieren.

Galeria Domu Norymberskiego rozpoczyna działalność.
Tu prezentowane są prace norymberskich oraz krakowskich artystów,
bądź twórców podejmujących w swojej działalności tematy niemieckie.
Do tej pory w galerii odbyło się wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
a samo miejsce stało się w Krakowie ważnym adresem dla współczesnej 

sztuki, podobnie jak sam budynek, na fasadzie 
którego norymberscy artyści od lat realizują 
instalacje artystyczne.

2016
Das 20. Jubiläum
wird gefeiert!

Świętujemy jubileusz
20-lecia!

Um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Um die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Städten zu vertiefen, entschließen sich die beiden Städten zu vertiefen, entschließen sich die beiden 
Stadtregierungen zu einem sehr unkonventionellen Stadtregierungen zu einem sehr unkonventionellen 
Schritt: Es werden zwei Partnerhäuser geschaffen, Schritt: Es werden zwei Partnerhäuser geschaffen, 
eine Art “kulturelle Botschaften” der beiden Städte.eine Art “kulturelle Botschaften” der beiden Städte.
Nürnberger Architekten erstellen die Pläne zum Nürnberger Architekten erstellen die Pläne zum 
Wiederau�au der Basteianlage in Abstimmung mit Wiederau�au der Basteianlage in Abstimmung mit 
der Stadt Krakau. Die Stadt Nürnberg leitet die der Stadt Krakau. Die Stadt Nürnberg leitet die 
Renovierung und Umgestaltung der Bastei, es werden Renovierung und Umgestaltung der Bastei, es werden 
Sponsoren für die Finanzierung gefunden, die größte Sponsoren für die Finanzierung gefunden, die größte 
private Zuwendung stammt von Kurt Klutentreter.private Zuwendung stammt von Kurt Klutentreter.
Gemeinsam mit der Krakauer Denkmalbehörde Gemeinsam mit der Krakauer Denkmalbehörde 
werden von Architekten der Stadt Nürnberg werden von Architekten der Stadt Nürnberg 
Renovierungspläne für das Nürnberger HausRenovierungspläne für das Nürnberger Haus
in Krakau ausgearbeitet und umgesetzt. 

W celu pogłębienia współpracy między Krakowem 
i Norymbergą zarządy obu miast decydują się na bardzo i Norymbergą zarządy obu miast decydują się na bardzo 
niekonwencjonalny krok: powstaną dwa domy poświęcone niekonwencjonalny krok: powstaną dwa domy poświęcone niekonwencjonalny krok: powstaną dwa domy poświęcone niekonwencjonalny krok: powstaną dwa domy poświęcone 
partnerstwu, swoiste „ambasady kulturalne” obu miast.partnerstwu, swoiste „ambasady kulturalne” obu miast.partnerstwu, swoiste „ambasady kulturalne” obu miast.partnerstwu, swoiste „ambasady kulturalne” obu miast.partnerstwu, swoiste „ambasady kulturalne” obu miast.
Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem Norymberscy architekci w uzgodnieniu z miastem 
Krakowem tworzą plany odbudowy dawnej baszty Krakowem tworzą plany odbudowy dawnej baszty 
miejskiej. Miasto Norymberga kieruje pracami 
związanymi z renowacją  i przebudową baszty, udaje się 
znaleźć sponsorów dla ich sfinansowania. Największa 
prywatna dotacja pochodzi od Kurta Klutentretera.
Wspólnie z władzami konserwatorskimi Krakowa 
architekci z Norymbergi opracowują i wcielają 
w życie plany związane z utworzeniem Domu w życie plany związane z utworzeniem Domu w życie plany związane z utworzeniem Domu 
Norymberskiego w Krakowie.
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1995

8. Juni 1996
8 czerwca 1996 r8 czerwca 1996 r8 czerwca 1996 r8 czerwca 1996 r8 czerwca 1996 r8 czerwca 1996 r

1996

2010 2013

Die Nürnberger Stadtverwaltung übergibt Die Nürnberger Stadtverwaltung übergibt Die Nürnberger Stadtverwaltung übergibt 
in Anwesenheit des damaligen polnischen in Anwesenheit des damaligen polnischen 
Außenministers Prof. Wladyslaw Bartoszewski Außenministers Prof. Wladyslaw Bartoszewski Außenministers Prof. Wladyslaw Bartoszewski 
feierlich die Schlüssel zum Krakauer Haus. feierlich die Schlüssel zum Krakauer Haus. feierlich die Schlüssel zum Krakauer Haus. feierlich die Schlüssel zum Krakauer Haus. feierlich die Schlüssel zum Krakauer Haus. feierlich die Schlüssel zum Krakauer Haus. 

Zarząd Miasta Norymbergi w obecności Zarząd Miasta Norymbergi w obecności 
ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski ówczesnego ministra spraw zagranicznych Polski 
prof. Władysława Bartoszewskiego uroczyście prof. Władysława Bartoszewskiego uroczyście 
przekazuje klucze do Domu Krakowskiego.

O�zielle feierliche Erö�nung des Krakauer Hauses
Uroczystość oficjalnego otwarcia Domu 
Krakowskiego

Gründung desGründung des
Krakauer Turm Vereins e.V.
und des Reisebüros Polenreisen

Utworzenie Stowarzyszenia
„Wieża Krakowska“
i Biura Podróży „Polenreisen“i Biura Podróży „Polenreisen“i Biura Podróży „Polenreisen“

Der Hermann-Kesten-Preis geht an das Krakauer 
Haus „aufgrund seiner vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen, die nicht nur für einen Dialog 
zwischen der Bevölkerung der Partnerstädte 
Nürnberg-Krakau sorgen, sondern auch einen 
Einblick in das kulturelle Geschehen beider 
Städte und eine über die Grenzen reichende 
Förderung der Kulturscha�enden ermöglichen.”

Domowi Krakowskiemu przyznana zostaje 
Nagroda im. Hermanna Kestena „za liczne 
imprezy kulturalne, które nie tylko przyczyniają 
się do dialogu między mieszkańcami Krakowa 
i Norymbergi, lecz także umożliwiają dostęp 
do wydarzeń kulturalnych w obu miastach 
partnerskich i wspieranie twórców kultury 
ponad granicami”. 

16. März 200216. März 200216. März 2002
16 marca 2002 r.16 marca 2002 r.16 marca 2002 r.16 marca 2002 r.16 marca 2002 r.16 marca 2002 r.16 marca 2002 r.
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22 czerwca 
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O�zielle feierliche Erö�nung
des Nürnberger Hauses

Uroczystość oficjalnego otwarcia
Domu Norymberskiego

2006 - 2012 2006 - 2012 2006 - 2012 2006 - 2012 2006 - 2012 2006 - 2012 

Der Krakauer Künstler Pio zieht mit seinem Kunst- 
und Literaturcafé „Lokator“ ins Nürnberger Haus und 
macht in kurzer Zeit das Haus zu einem angesagten 
Tre�punkt für junge Künstler und Studenten. Nach 
vielen erfolgreichen Veranstaltungen zieht sich Pio aus 
familiären Gründen aus dem Kneipenbetrieb zurück.

Krakowski artysta Pio przenosi się ze swoją kawiarnią 
artystyczną i literacką „Lokator“  do Domu 
Norymberskiego i w krótkim czasie czyni z niej modne 
miejsce spotkań dla młodych artystów i studentów. 
Po zrealizowaniu wielu udanych imprez Pio z powodów Po zrealizowaniu wielu udanych imprez Pio z powodów Po zrealizowaniu wielu udanych imprez Pio z powodów Po zrealizowaniu wielu udanych imprez Pio z powodów 
rodzinnych wycofuje się z prowadzenia lokalu.

Zum 30 jährigen Jubiläum der Unterzeichnung des Zum 30 jährigen Jubiläum der Unterzeichnung des 
Partnerschafts-Vertrags zwischen Krakau und Nürnberg wurde Partnerschafts-Vertrags zwischen Krakau und Nürnberg wurde 
auf dem Maria-Magdalena-Platz die Installation „Dame mit auf dem Maria-Magdalena-Platz die Installation „Dame mit auf dem Maria-Magdalena-Platz die Installation „Dame mit 
dem Hermelin“ von Ottmar Hörl angebracht. Dieses Projekt dem Hermelin“ von Ottmar Hörl angebracht. Dieses Projekt dem Hermelin“ von Ottmar Hörl angebracht. Dieses Projekt dem Hermelin“ von Ottmar Hörl angebracht. Dieses Projekt dem Hermelin“ von Ottmar Hörl angebracht. Dieses Projekt 
wurde von der Krakauer Ausgabe der „Gazety Wyborczej“ für 
den Preis „Kulturabflug“ in der Kategorie „Ort“ nominiert 
(eine zweite Nominierung in dieser Kategorie erfolgte 2011 für 
das Projekt „Krakau-Berlin-XPRS“).

Z okazji 30 lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Z okazji 30 lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy 
Krakowem i Norymbergą, na placu Marii Magdaleny w 
Krakowie powstała instalacja Ottmara Hörla “Dama z 
gronostajem”, nominowana przez krakowskie wydanie “Gazety gronostajem”, nominowana przez krakowskie wydanie “Gazety 
Wyborczej” do “Kulturalnych odlotów” w kategorii “Miejsce” Wyborczej” do “Kulturalnych odlotów” w kategorii “Miejsce” Wyborczej” do “Kulturalnych odlotów” w kategorii “Miejsce” 
(druga nominacja w tej kategorii miała miejsce w roku 2011 za (druga nominacja w tej kategorii miała miejsce w roku 2011 za (druga nominacja w tej kategorii miała miejsce w roku 2011 za (druga nominacja w tej kategorii miała miejsce w roku 2011 za (druga nominacja w tej kategorii miała miejsce w roku 2011 za 
projekt „Kraków-Berlin XPRS“)projekt „Kraków-Berlin XPRS“)projekt „Kraków-Berlin XPRS“)projekt „Kraków-Berlin XPRS“)

Die Galerie des Nürnberger Hauses nimmt ihre 
Arbeit auf. Hier werden Arbeiten von Nürnberger 
und Krakauer Künstlern sowie Künstlern, die 
deutsche Themen behandeln, gezeigt. Bis jetzt deutsche Themen behandeln, gezeigt. Bis jetzt 
fanden in der Galerie zahlreiche Einzel- und fanden in der Galerie zahlreiche Einzel- und fanden in der Galerie zahlreiche Einzel- und 
Gemeinschaftsausstellungen statt. Der Ort Gemeinschaftsausstellungen statt. Der Ort 
selbst wurde zu einer wichtigen Adresse für selbst wurde zu einer wichtigen Adresse für 
Gegenwartskunst in Krakau, ebenso wie das Gegenwartskunst in Krakau, ebenso wie das 
Haus, auf dessen Fassade Nürnberger Künstler Haus, auf dessen Fassade Nürnberger Künstler 
seit vielen Jahren Kunstinstallationen realisieren.

Galeria Domu Norymberskiego rozpoczyna działalność.
Tu prezentowane są prace norymberskich oraz krakowskich artystów,Tu prezentowane są prace norymberskich oraz krakowskich artystów,
bądź twórców podejmujących w swojej działalności tematy niemieckie.bądź twórców podejmujących w swojej działalności tematy niemieckie.
Do tej pory w galerii odbyło się wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, Do tej pory w galerii odbyło się wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, 
a samo miejsce stało się w Krakowie ważnym adresem dla współczesnej a samo miejsce stało się w Krakowie ważnym adresem dla współczesnej 

sztuki, podobnie jak sam budynek, na fasadzie sztuki, podobnie jak sam budynek, na fasadzie 
którego norymberscy artyści od lat realizują którego norymberscy artyści od lat realizują 
instalacje artystyczne.

2016
Das 20. Jubiläum
wird gefeiert!

Świętujemy jubileuszŚwiętujemy jubileusz

des Nürnberger Hauses

Uroczystość oficjalnego otwarcia
Domu Norymberskiego

Der Krakauer Künstler Pio zieht mit seinem Kunst- 
und Literaturcafé „Lokator“ ins Nürnberger Haus und 
macht in kurzer Zeit das Haus zu einem angesagten 
Tre�punkt für junge Künstler und Studenten. Nach 
vielen erfolgreichen Veranstaltungen zieht sich Pio aus 
familiären Gründen aus dem Kneipenbetrieb zurück.

Krakowski artysta Pio przenosi się ze swoją kawiarnią 
artystyczną i literacką „Lokator“  do Domu 
Norymberskiego i w krótkim czasie czyni z niej modne 
miejsce spotkań dla młodych artystów i studentów. 
Po zrealizowaniu wielu udanych imprez Pio z powodów 
rodzinnych wycofuje się z prowadzenia lokalu.

Galeria Domu Norymberskiego rozpoczyna działalność.
Tu prezentowane są prace norymberskich oraz krakowskich artystów,

Świętujemy jubileuszŚwiętujemy jubileuszŚwiętujemy jubileusz
20-lecia!20-lecia!20-lecia!

Uroczystość oficjalnego otwarcia Domu 

16 marca 2002 r.

Um die Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Städten zu vertiefen, entschließen sich die beiden 
Stadtregierungen zu einem sehr unkonventionellen 
Schritt: Es werden zwei Partnerhäuser geschaffen, 
eine Art “kulturelle Botschaften” der beiden Städte.
Nürnberger Architekten erstellen die Pläne zum 
Wiederau�au der Basteianlage in Abstimmung mit 
der Stadt Krakau. Die Stadt Nürnberg leitet die 
Renovierung und Umgestaltung der Bastei, es werden 
Sponsoren für die Finanzierung gefunden, die größte 

Feierliche Neuerö�nung der Restauration im Krakauer 
Turm. Die Bewirtung übernehmen die jungen Gastronomen 
André Reinert und Richard Graf. Ab sofort mutiert der 
bisher eher verschlafene Ort zu einem heiß begehrten 
gastronomischen Hotspot mit einem herrlichen Biergarten 
auf der Stadtmauer und  polnischen und fränkischen 
Spezialitäten.

Uroczystość ponownego otwarcia restauracji w Wieży 
Krakowskiej. Jej gospodarzami zostają młodzi restauratorzy 
André Reinert i Richard Graf. Z dnia na dzień to dotychczas 
dość senne miejsce przekształca się w popularny lokal 
gastronomiczny, dysponujący wspaniałym ogródkiem 
piwnym na wałach dawnych murów miejskich i oferujący 
specjały kuchni polskiej i frankońskiej.

O�zielle feierliche Erö�nung
des Nürnberger Hauses

2009 2011

Die erste „Sendung mit dem Polnischen 
Akzent” bei Radio Z geht ON AIR

Pierwsza „Audycja z Polskim Akcentem“ 
zostaje wyemitowana przez norymberskie 
„Radio Z“
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1996 – 1998
Deutsch-Polnische Gesellschaft in Franken e.V. (Norbert Jankowski, 
Ursula Fischer-Schwanhäußer)
Towarzystwo Polsko-Niemieckie we Frankonii (Norbert Jankowski, 
Ursula Fischer-Schwanhäußer)

1998 – 2000 Krakauer Turm Verein e.V. (Iga Herok)
Stowarzyszenie „Wieża Krakowska“ (Iga Herok)

2000 - 2002 Christina Marie Hauptmeier

2002 - 2004 Elżbieta Beliczyńska-Orsech

2004 – 2015 Grażyna Wanat

seit od 2016 r.
seit 2016 Team: Grażyna Wanat, Agata Kamińska, Katarzyna Prusik-Lutz, 
Verena Bäumler
od 2016 r. zespół w składzie: Grażyna Wanat, Agata Kamińska, 
Katarzyna Prusik-Lutz, Verena Bäumler

KRAKAUER HAUS Leitung Kierownictwo

1996 – 1998 Alicja Zelichowska

seit od 1998 r. Renata Kopyta

DOM NORYMBERSKI Leitung Kierownictwo
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Das Krakauer Haus, das sich ja in un-
mittelbarer Nähe des „Cinecitta“ befindet, ist 
als Vermittler polnischer Kultur in Nürnberg 
nicht mehr wegzudenken. Besonders schät-
zen wir die Zusammenarbeit mit Grazyna 
Wanat, mit der wir schon viele Veranstaltun-
gen durchgeführt haben - vor allem natür-
lich die „Polnische Filmwoche“, die bereits 
seit 11 Jahren tolle Filme und interessante 
Gespräche mit polnischen Schauspielern 
und Regisseuren präsentiert. Wir gratulieren 
dem Krakauer Haus zum Jubiläum und freu-
en uns auf zukünftige gemeinsame Projekte.

Laura und Wolfram Weber,Geschäftsführer Cinecitta

Trudno sobie wyobrazić, że nie ma w Norym-
berdze Domu Krakowskiego, promotora polskiej 
kultury, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie 
kompleksu kinowego „Cinecitta”. Szczególnie ce-
nimy sobie współpracę z Grażyną Wanat, z którą 
zorganizowaliśmy już wiele imprez, a wśród nich 
oczywiście w pierwszym rzędzie „Tydzień Filmu 
Polskiego”, który już od jedenastu lat prezentu-
je świetne filmy i aranżuje interesujące rozmowy 
z polskimi aktorami i reżyserami. Gratulu-
jemy Domowi Krakowskiego jubileuszu i z radością czekamy na przyszłe wspólne projekty.

Laura i Wolfram Weber,dyrektorzy „Cinecitta”  Grażyna Wanat, Julia Jentsch  

Foto: Jutta Missbach
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Das Nürnberger Haus ist in den letzten 20 Jahren für 

mich zu DER deutschen Adresse in Krakau geworden. Dem 

Haus gelingt die Verknüpfung von deutscher und polnischer 

Kultur immer wieder von neuem und immer wieder auf neu-

em Terrain, sei es im zeitgenössischen Film, in der bildenden 

Kunst, in der Musik, bei wissenschaftlichen Konferenzen oder 

bei Kunst im öffentlichen Raum. Klein oder groß, hochkarätig 

oder (noch) unbekannt, aufwändig oder bescheiden, wie die 

Projekte des Hauses auch ausfallen mögen, sie sind immer be-

sonders, immer durchdacht, immer perfekt organisiert - immer 

eine Entdeckung, sei es des Eigenen oder des Fremden. Ich 

wünsche dem Haus noch viel Zukunft, um partnerschaftlich 

deutsch-polnische Geschichte zu schreiben.

Dom Norymberski stał się dla mnie podczas  minionych 

dwudziestu lat bardzo specjalnym adresem niemieckim w Kra-

kowie. Udaje mu się łączyć kulturę niemiecką i polską, za każ-

dym razem od nowa i za każdym razem na nowym terenie, 

którym może być film współczesny, sztuki plastyczne, muzyka, 

konferencje naukowe lub sztuka w przestrzeni publicznej. Pro-

jekty Domu Norymberskiego, niezależnie od tego, czy są małe 

lub duże, kosztowne lub skromne, dotyczą zjawisk o wyso-

kim ciężarze gatunkowym lub (jeszcze) nieznanych, są zawsze 

czymś szczególnym, zawsze przemyślanym, zawsze doskonale 

zorganizowanym – po prostu zawsze są odkrywaniem, czegoś 

własnego lub cudzego. Życzę Domowi Norymberskiemu, by się 

w przyszłości jeszcze wiele w nim działo, tak aby można było po 

partnersku pisać historię polsko-niemiecką.

D
r.Uta Schorlem

m
er,

Theaterwissenschaftlerin, Kuratorin
D

r Uta Schorlem
m

er, teatrolożka, kuratorka 
projektów kulturalnych i wystaw

Foto: Jutta Missbach
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Eine Reise zum Krakau-er Haus in Nürnberg war und ist für mich immer eine der an-genehmsten Dinge der Welt. Wegen der Gastfreundschaft der Leiterin Grazyna Wanat und ihrer Mitarbeiter, wegen ihrer intelligenten Moderation der Veranstaltungen, wegen des aufgeschlossenen Publi-kums in dem immer rappelvol-len Turmsaal - und wegen des liebevollen Begleitprogramms. Das Haus hat wirklich ein Stück der Seele Krakaus nach Nürn-berg verpflanzt.

Olaf Kühl, Übersetzer, Autor,Russlandreferent des RegierendenBürgermeisters von Berlin

Podróże do Domu Krakow-skiego w Norymberdze były dla mnie i są w dalszym ciągu jedną z na-jprzyjemniejszych rzeczy na świecie. Dzieje się tak za sprawą gościnnoś-ci kierowniczki Domu Grażyny Wa-nat i jej współpracownic, z uwagi na inteligentne prowadzenie przez nią imprez, dzięki otwartej publicznoś-ci, która za każdym razem szczelnie wypełnia salę w Wieży Krakowskiej, oraz za sprawą przemiłego programu towarzyszącego. Dom Krakowski to rzeczywiście część duszy Krakowa, która została przesadzona na grunt norymberski.
 

Olaf Kühl, tłumacz, autor, współpracownik Rządzącego Burmistrza Berlina

Liebe Grazyna,
anlässlich des 20. Jubiläums des Krakauer Hauses 

in Nürnberg und des Nürnberger Hauses in Kra-

kau wünsche ich Dir stellvertretend für die Häuser 

weitere fruchtbare und ungestörte Arbeit am Dia-

log, an der Überwindung von Stereotypen und an 

der Vermittlung der polnischen und der deutschen 

Kultur. Ich hatte das Vergnügen, Gast des Krakauer 

Hauses zu sein, das Du mit Begeisterung und gro-

ßem Erfolg leitest, und ich konnte mich persönlich 

überzeugen, dass seine Existenz und seine Tätig-

keit nicht hoch genug bewertet werden können.

Droga Grażyno,

pozwól, że z okazji jubileuszu 20-lecia 

działalności Domu Krakowskiego i Domu 

Norymberskiego złożę na Twoje ręce 

życzenia dalszej owocnej i niczym nie 

skrępowanej pracy na rzecz dialogu, pr-

zełamywania stereotypów i przybliżania 

dorobku kulturalnego Polski i Niemiec.

Miałem wielką przyjemność przebywać 

w gościnnych progach Domu Krakow-

skiego, który z wielką energią i pow-

odzeniem prowadzisz i mogłem na 

własne oczy przekonać się, że istnienie 

i działalność tej instytucji jest nie do 

przecenienia. 

Z serdecznymi pozdrowieniam

– Robert Więckiewicz, aktorMit herzlichen Grüßen

– Robert Więckiewicz, Schauspieler

   Andrzej Stasiuk, Olaf Kühlm   

Foto: Grazyna Wanat
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Ausgewählte Projekte
des Krakauer Hauses

Wybrane projekty 
Domu Krakowskiego

Jürgen M
arktwirth, Leiter des Am

ts

für Kultur und Freizeit

Jürgen M
arkwirth D

yrektor W
ydziału Kultury 

i Rekreacji Urzędu M
iasta N

orym
bergi

„Wer wissen will, was sich in 

unserem Nachbarland auf dem Ge-

biet von Musik, Film, Literatur und 

Kunst tut, muss nur regelmäßig 

die Veranstaltungen des Krakauer 

Hauses besuchen - oder zumindest 

das Programm „studieren“. Das 

Haus ist unter der Regie von Gra-

zyna Wanat eine „Kulturbotschaft“ 

erster Güte, bestens vernetzt mit 

der regionalen Kulturszene und 

damit auch Impulsgeber für viel-

fältige Kooperationen.“

Kto chce wiedzieć, co w kraju 

naszych sąsiadów dzieje się w sferze 

muzyki, filmu, literatury i sztuk pla-

stycznych, musi po prostu regularnie 

bywać na imprezach Domu Krakow-

skiego, lub przynajmniej „studiować” 

jego program. Instytucja ta, kiero-

wana przez Grażynę Wanat, stała się 

„ambasadą kulturalną” najwyższej 

jakości, świetnie funkcjonującą na lo-

kalnej scenie kulturalnej i dzięki temu 

dostarczającą nowych impulsów dla 

różnych form współpracy.
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1. TYDZIEŃ FILMU 
 POLSKIEGO

Istniejący od roku 2006 festiwal filmu polskiego, 

obejmujący całotygodniowe pokazy najnowszych 

polskich produkcji filmowych w kinie Cinecitta 

oraz różnorodne imprezy towarzyszące, poka-

zy i koncerty w partnerskich instytucjach w No-

rymberdze (Filmhauskino, Künstlerhaus, Neues 

Museum, Galeria Bernsteinzimmer) i Erlangen 

(Kulturzentrum E-Werk). Gośćmi festiwalu byli 

wybitni twórcy filmowi, jak Joanna i Krzysztof 

Krauze, Marek Kondrat, Jerzy i Maciej Stuhr, Mag-

dalena Cielecka, Andrzej Chyra, Julia Jentsch 

i wielu innych.

1. DIE POLNISCHE
 FILMWOCHE

Das seit 2006 im Kino Cinecittà stattfindende Fes-

tival umfasst einwöchige Präsentationen neuester 

polnischer Filmproduktionen und verschiede-

ne begleitende Veranstaltungen und Konzerte in 

Partnereinrichtungen in Nürnberg (Filmhauskino, 

Künstlerhaus, Neues Museum, Galerie Bernstein-

zimmer) und Erlangen (Kulturzentrum E-Werk). 

Zu den berühmtesten Gästen des Festivals zählten 

Joanna und Krzysztof Krauze, Marek Kondrat, Jer-

zy und Maciej Stuhr, Magdalena Cielecka, Andrzej 

Chyra, Julia Jentsch u. a. m. 

   Maciej Stuhr (Schauspieler)m 

  Maciej Stuhr (aktor)m 

Foto: Horst Linke
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2. SPOTKANIA 
 LITERACKIE
 

Bogata seria spotkań literackich umożliwiła norymber-

skiej publiczności bliskie spotkania z polskimi mistrzy-

niami i mistrzami pióra. W wieży Domu Krakowskiego 

czytali ze swoich – tłumaczonych na język niemiecki – 

książek między innymi Andrzej Stasiuk, Dorota Maslow-

ska Roma Ligocka, Olga Tokarczuk, Ryszard Krynicki, 

Michal Witkowski, Radek Knapp, Adam Zagajewski, Sła-

wek Shuty, Marta Kijowska, Adam Wiedemann, Joanna 

Olczak-Ronikier Wojciech Kuczok, Stefan Chwin, Woj-

ciech Bonowicz, Marek Krajewski, Mariusz Szczygieł, 

Joanna Bator...

2. BEGEGNUNGEN 
 MIT POLNISCHER
 LITERATUR

 

Bei ungezählten Lesungen konnte das Nürnberger Pu-

blikum hautnah polnische Meisterliteraten erleben. Im 

Turm des Krakauer Hauses haben aus ihren – ins Deut-

sche übertragenen – Werken u. a. vorgelesen: Andrzej 

Stasiuk, Dorota Maslowska, Roma Ligocka, Olga Tokar-

czuk, Ryszard Krynicki, Michal Witkowski, Radek Knapp, 

Adam Zagajewski, Slawek Shuty, Marta Kijowska, Adam 

Wiedemann, Joanna Olczak-Ronikier, Wojciech Kuczok, 

Stefan Chwin, Wojciech Bonowicz, Marek Krajewski, 

Mariusz Szczygiel, Joanna Bator, u. a. m.

Foto: Grażyna Wanat

   Dorota Masłowska (Autorin), Olaf Kühl (Übersetzer)   

   Dorota Masłowska (pisarka), Olaf Kühl (tłumacz)   
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3. CZY PIŁKA MUSI  
 BYĆ OKRĄGŁA?

Pod takim tytułem odbył się pro-

jekt do którego zaproszono w roku 

2006 jedenastu artystów krakow-

skich z prośbą o artystyczną inter-

pretację tematu „piłka nożna”, skupia-

jącego w okresie mistrzostw uwagę 

milionów ludzi na świecie. Projekt 

powtórzono sześć lat póżniej. Przy-

kładowe dwa z licznych projektów 

wystawienniczo- artystycznych, re-

agujących na aktualne wydarzenia. 

Nawiasem mówiąc wypowiedzi ar-

tystyczne były czasami zaskakujące.

3. MUSS DER BALL
 RUND SEIN? 

Unter diesem Titel fand 2006 ein Projekt statt, zu dem

elf Krakauer Künstler eingeladen wurden, das Thema

„Fußball“, das während der Fußball-WM die Aufmerk-

samkeit von Millionen von Menschen weltweit erregte, 

künstlerisch zu interpretieren. Sechs Jahre später wurde 

das Projekt wiederholt. Es sind nur zwei Beispiele für die 

zahlreichen Ausstellungsprojekte, die auf das aktuelle 

Tagesgeschehen reagieren. Übrigens wirkten die künst-

lerischen Aussagen manchmal ziemlich überraschend.

   Objekt aus der Fußball-Ausstellung.    
   Künstlerin Iwona Demko   

   Obiekt z wystawy, autorstwa Iwony Demko   

Foto: 
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4. MAJSTERSTÜCK

– wymiana młodych zespołów  muzycznych Kraków- Norym-

berga, wspólny projekt Domów Krakowskiego i Norymberskiego, 

we współpracy z Krakowską Sceną Muzyczną. Publiczność zgroma-

dzona w Alchemii i w MUZ decydowała za każdym razem, który ze-

spół lokalny zagra na klubowej scenie w mieście partnerskim.  

4.  MAJSTERSTÜCK

Der Austausch von jungen Musikbands aus Krakau und Nürnberg 

wurde gemeinsam vom Krakauer und Nürnberger Haus, sowie der 

Krakauer Musikszene durchgeführt. Das Publikum der Musikclubs 

Alchemia und MUZ traf jeweils die Entscheidung, welche Band 

demnächst in der Partnerstadt spielen wird.

Foto: Dominika Filipowicz
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5. PECHAKUCHA//Krakau!
 (in der Galerie Bernsteinzimmer)

Bekannte Künstler und Politiker aus Nürnberg prä-

sentierten ihre persönlichen Erfahrungen mit Krakau 

im rigorosen Format der Pecha Kucha (20 Bilder in 20 

Sekunden). Dies ist ein Beispiel für die Nutzung neuer 

Formate für Veranstaltungen (2010 war es vermutlich 

der erste Pecha Kucha Abend in Nürnberg) und für Zu-

sammenarbeit mit Partnerinstitutionen, welche einen 

organischen Teil der Tätigkeit des Hauses bilden. Hier 

danken wir unseren großartigen Partnern, darunter 

dem Filmhauskino, dem Kulturzentrum E-Werk, dem 

Neuen Museum, dem Radio Z, dem Kunstpädagogi-

schen Zentrum im Germanischen Nationalmuseum, 

der Tafelhalle, dem Kunst KulturQuartier, der Musik-

zentrale, dem Bildungszentrum, dem Gemeinschafts-

haus Langwasser und vielen Anderen.

5. PECHAKUCHA // Krakau!
  (w Galerii Bernsteinzimmer) 

Prezentacje znanych twórców i polityków norymber-

skich na temat ich osobistych przeżyć związanych 

z Krakowem, utrzymane w rygorystycznym formacie 

Pecha Kucha (20 obrazów x 20 sekund). Przykład na wy-

korzystywanie nowych formatów imprez (w roku 2010 

była to prawdopodobnie pierwsza Pecha Kucha w No-

rymberdze) oraz na współpracę z norymberskimi part-

nerami – będącą organiczną częścią działalności Domu 

(dziękujemy wszystkim wspaniałym partnerom,  takim  

jak Filmhauskino, Kulturzentrum E-Werk, Neues Mu-

seum, Radio Z, Centrum  Pädagogiki Kulturalnej KPZw 

Muzeum Germańskim, Tafelhalle, KunstKulturQuartier, 

MUZ, Bildungszentrum, Biblioteka Miejska, Gemein-

schaftshaus i wielu innym) 

   Nürnberger Künstlerin Ruth Zadek präsentiertm 
   ihre Impressionen aus Krakaum 

   Norymberska artystka Ruth Zadekm 
   prezentuje swoje impresje z Krakowam 

Foto: Jutta Missbach
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6. POLENALLERGIE

Nazwa tego festiwalu muzycznego opiera się na żarcie 

językowym, ale nazwiska muzyków, którzy dotychczas 

wystąpili w ramach tego – istniejącego od roku 2008 

projektu – żartem nie są. Podobnie jak przy pozostałych 

projektach możemy z powodu ograniczonego miejsca 

wymienić tylko kilkoro z nich: Tomasz Stańko, Leszek 

Możdżer, Mikołaj Trzaska, Wacław Zimpel, Paweł szam-

burski, Macio Moretti, Rafał Rogiński, Wojciech Mazo-

lewski, Aga Zaryan, Jacaszek, Adam Pierończyk, Marcin 

Wasilewski, Natalia Przybysz, zespoły Kroke, Krakau Kle-

zmer Band...

6. POLENALLERGIE

Der Name des Musikfestivals basiert auf einem Scherz, 

doch die Namen der Musiker, die im Rahmen des Festi-

vals seit 2008 aufgetreten sind, sind kein Scherz. Ähnlich 

wie bei anderen Projekten können hier aus Platzgrün-

den nur einige Musiker und Bands genannt werden: To-

masz Stanko, Leszek Mozdzer, Mikolaj Trzaska, Waclaw 

Zimpel, Pawel Szamburski, Macio Moretti, Rafal Rogins-

ki, Wojciech Mazolewski, Aga Zaryan, Jacaszek, Adam 

Pieronczyk, Marcin Wasilewski, Natalia Przybysz, Kroke, 

Krakau Klezmer Band, u. a. m.

   Tomasz Stańko   

Foto:  Krzysztof Nowak



35

7. „KAMIEŃ
 Z NOWEGO ŚWIATA”

– tak brzmi tytuł tomiku poetyckiego Ryszarda Krynic-

kiego wydanego w języku niemieckim. Kamień z wier-

szem poety „Ja, Kaspar Hauser” (w języku polskim i nie-

mieckim) wmurowany został w kostkę brukową placu 

Unschlittplatz, w miejscu, gdzie po raz pierwszy pojawił 

się tajemniczy przybysz. Na uroczystości odsłonięcia 

niezwykłego pomnika, autorstwa norymberskiej artyst-

ki Sabine Richter, przemawiał (w obecności autora) nie-

miecki pisarz i poeta Hans Magnus Enzensberger. 

7. „STEIN
 AUS DER NEUEN WELT”

– so lautet der Titel eines Gedichtbands von Ryszard 

Krynicki in deutscher Übertragung. Ein Stein mit dem 

Gedicht des Lyrikers „Ich, Kasper Hauser“ (in deutscher 

und polnischer Sprache) wurde zwischen den Pflaster-

steinen auf dem Unschlittplatz eingemauert, an dem Ort 

also, wo der geheimnisvolle Ankömmling zum ersten 

Mal aufgetaucht war. Bei der Enthüllung des ungewöh-

nlichen Denkmals, das von der Nürnberger Künstlerin 

Sabine Richter geschaffen wurde, sprach in Anwesen-

heit des Dichters der deutsche Autor und Lyriker Hans 

Magnus Enzensberger.

   Die Feierlichkeiten zur Enthüllungs des Denkmals.  
   Ryszard Krynicki, Hans Magnus Enzensberger,   
   Sabine Richter, Grażyna Wanat  

   Uroczystość odsłonięcia pomnika.  
   Ryszard Krynicki, Hans Magnus Enzensberger,  
   Sabine Richter, Grażyna Wanat  

Foto:  Krzysztof Nowak / Sabine Richter
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8. „ŻELKI HARRIBO 
 I MERCEDES” 

Taka była jedna z odpowiedzi na pytanie o najczęstsze 

skojarzenia z Niemcami, które norymberska fotografka 

Jutta Missbach zadała licznym gościom Domu Krakow-

skiego. Portretowane na przestrzeni lat osoby – głównie 

polscy i niemieccy twórcy - odpowiadały na te same py-

tania dotyczące polsko-niemieckich wyobrażeń o sąsia-

dach. Projekt pozwolił stworzyć galerie interesujących 

portretów oraz swoistą ankietę socjologiczną.

8. „GUMMIBÄRCHEN
 UND  MERCEDES” 

So lautete die Antwort auf die Frage nach der häufigsten 

Assoziation zu Deutschland, die die Nürnberger Fotogra-

fin Jutta Missbach den Gästen des Krakauer Hauses ge-

stellt hat. Die über Jahre hinweg portraitierten Personen, 

vor allem polnische und deutsche Kulturschaffende, ant-

worteten auf stets gleiche Fragen nach den Vorstellungen 

von den Nachbarn. So ist im Rahmen des Projekts eine 

ganze Galerie von interessanten Portraits und zugleich 

eine Art soziologische Umfrage entstanden.

Foto:  Grażyna Wanat
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9. WSPÓLNE KONCERY 
 LOKALNYCH BARDÓW
 THE GOHO HOBOS
 (NORYMBERGA)
 I LIMBOSKI (KRAKÓW).

Kiedy na jednej scenie występują i grają razem zespoły 

Motion Trio (z Krakowa) i ensembleKONTRASTE (z No-

rymbergi) lub miejscy bardowie The GoHo Hobos i Lim-

boski, kiedy na wspólnie organizowanym festynie go-

ści zapraszają „Dziadobus” Piotra Lutyńskiego (Sylwia: 

wersja eksportowa to „Polish Art Bus” ) i Ulrich Lepka 

ze swoją „Wanderkneipe”, kiedy literackie teksty czytają 

razem Otto Sander i Rita Gombrowicz lub Hans Magnus 

Enzensberger i Ryszard Krynicki, kiedy w ramach uro-

czyście zawartego „Partnerstwa Knajp” następuje week-

endowa wymiana barmanów oraz przekaz live-video 

z „Prowincji” do „Wanderera” i odwrotnie - to mamy do 

czynienia z przykładami projektów, które być może naj-

pełniej ucieleśniaja ideę partnerstwa.

9. GEMEINSAME KONZERTE
 DER LOKALEN BARDEN
 THE GOHO HOBOS 
 (NÜRNBERG) UND LIMBOSKI 
 (KRAKAU). 

Dies ist ein Beispiel für Projekte, die vermutlich am 

eindrucksvollsten den Partnerschaftsgedanken, das 

gemeinsame Schaffen und Feiern verkörpern. In diesem 

Rahmen traten gemeinsam die Band Motion Trio und 

ensembleKONTRASTE auf, der Polish Art Bus von Piotr 

Lutynski und die Wanderkneipe von Ulrich Lepka laden 

zu einem gemeinsamen Fest ein, Otto Sander und Rita 

Gombrowicz oder Hans Magnus Enzensberger und 

Ryszard Krynicki lesen gemeinsam literarische Texte, 

im Rahmen einer Kneipenpartnerschaft bedienen 

Barmitarbeiter übers Wochenende in der Partnerkneipe 

und im Cafe Prowincja findet eine Live-Schaltung ins 

Cafe Wanderer und umgekehrt statt.

Fo
to

:  
D

et
lev

 P
au

lig
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10. DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ   
 PARTNERSTWA

Ta ironiczna trawestacja starego sloganu ilustruje pro-

jekty skierowane do najmłodszch odbiorców, takich  jak 

prezentacja specjalnie wydanych książeczek z krakow-

skimi legendami połączona z warsztatami konstruowa-

nia smoczych masek czy spotkania z twórcami literatury 

dziecięcej (Michał i Joanna Rusinek, Grzegorz Kasdepke, 

Wojciech Bonowicz).

10. KINDER SIND DIE ZUKUNFT
 DER PARTNERSCHAFT
 

Die ironische Verwendung des alten Slogans illustriert Projekte, die sich an junge Empfänger 

richten. Es sind speziell dafür herausgegebene Bücher mit Legenden aus Krakau, verknüpft mit 

Werkstätten, bei denen Drachenköpfe gebastelt werden, oder aber auch Begegnungen mit Kin-

derbuchautoren (Michal und Joanna Rusinek, Grzegorz Kasdepke, Wojciech Bonowicz).

   Kinderworkshops mit Kasia Prusik-Lutz   

   Warsztaty dla dzieci z Kasią Prusik-Lutz   

Foto:  Olaf Prusik-Lutz
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Ausgewählte Projekte
des Nürnberger Hauses

Wybrane projekty 
Domu  Norymberskiego

Michal Olszewski, Schriftsteller, Journalist, Chefredakteur 

der Krakau-Ausgabe der „Gazeta Wyborcza“

Z Domem Norymberskim współpracuję 

kilkanaście lat: jako autor, dziennikarz, widz. Powód 

jest bardzo prosty: ta instytucja gwarantuje kulturę 

wysokiej próby.

Michał Olszewski, pisarz, dziennikarz,

redaktor naczelny „Gazety wyborczej“ w Krakowie.

Seit über zehn Jahren arbeite ich als Autor, 

Journalist und Zuschauer mit dem Nürnberger Haus 

zusammen. Die Begründung ist ganz einfach: diese 

Einrichtung steht für Hochkultur.
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1. DEUTSCHE     
 FILMWOCHE

Die seit 1998 realisierte Präsentation der neuesten deut-

schen Filme findet derzeit in Zusammenarbeit mit Ger-

man Films, dem Goethe Institut und den deutschen 

Konsulaten in Breslau und Krakau in acht südpolnischen 

Städten statt. Zu den Eröffnungen der Filmwoche kamen 

bisher nach Krakau Filmemacher wie Sönke Wortmann, 

Doris Dörie, Robert Thalheim, Hans-Christian Schmid, 

Christian Petzold u.a.m.

1. TYDZIEŃ FILMU    
 NIEMIECKIEGO

Realizowany od 1998 roku przegląd najnowszych nie-

mieckich produkcji filmowych, który obecnie prezen-

towany jest w 8 miastach Polski południowej i powstaje 

we współpracy z German Films, Instytutem Goethego 

i konsulatami Niemiec we Wrocławiu i Krakowie. Na 

otwarcie Tygodnia Filmu Niemieckiego przyjeżdżają 

do Krakowa twórcy filmów. Do tej pory gościli u nas 

m.in. Sönke Wortmann, Doris Dörie, Robert Thalheim, 

Hans-Christian Schmid, Christian Petzold i inni.

NIEMIECKIEGO

Foto: 
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2. SZUM 
 - BEGEGNUNGEN  
 MIT SPRACHE
 UND KULTUR

In den Jahren 1998 - 2006 organisier-

te das Nürnberger Haus gemeinsam 

mit dem Österreichischen Institut, der 

Schweizer Stiftung Pro Helvetia und der 

Sprachschule Prolog dreiwöchige Kurse 

für Ausländer, die Sprachunterricht und 

Begegnungen mit deutschsprachiger 

und polnischer Prosa, Lyrik und Dra-

matik umfassten.

2. SZUM –
 SPOTKANIA 
 Z JĘZYKIEM
 I KULTURĄ

W latach 1998 – 2006 Dom Norym-

berski wspólnie z Instytutem Au-

striackim, szwajcarską fundacją Pro 

Helvetia ora z Szkołą Językową Prolog 

organizował trzytygodniowy projekt 

obejmujący kursy języka niemieckie-

go i polskiego dla obcokrajowców oraz 

spotkania ze współczesną literaturą 

niemieckojęzyczną i polską: prozą, 

poezją i dramatem oraz jej twórcami.

   Roman Pawłowski,Kritiker und Publizist (Gazeta Wyborcza),m    
   Armin Petras (Theaterregisseur), Renata Kopytom 

   Roman Pawłowski, krytyk i publicysta (Gazeta Wyborcza),m  
   Armin Petras (reżyser teatralny), Renata Kopytom 

Foto: Stanisław Kowalczuk
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3. KABARETT

Das Projekt umfasste eine Ausstellung mit Zeichnun-

gen, Graphiken, Plakaten, Einladungen, Programmen, 

Fotos und Publikationen im Zusammenhang mit den 

Werken von Künstlern, die das deutschsprachige litera-

risch-künstlerische Kabarett der Jahre 1900-1930 präg-

ten: Überbrettl und Schall und Rauch (Berlin), Die Elf 

Scharfrichter und Simplicissimus (München), Nachtlicht 

und Fledermaus (Wien), Cabaret Voltaire (Zürich) und 

Der Grüne Balon (Krakau). Auch wurde das Theaterstück 

„Die Erzählungen der elf Scharfrichter“ in der Regie von 

Lukasz Czuja am Volkstheater Krakau realisiert, das auf 

Gedichten, Liedern und Texten der oben genannten Ka-

barettbühnen basierte.

3. KABARET

Projekt obejmuje wystawę ry-

sunków, grafik, plakatów, za-

proszeń, programów, fotografii 

i publikacji związanych z dzia-

łalnością artystów współtwo-

rzących kabarety literacko-ar-

tystyczne w latach 1900-1930  

w Berlinie (Ueberbrettl i Schall 

und Rauch), Monachium (Die 

Elf Scharfrichter i Simplicis-

simus), Wiedniu (Nachtlicht 

i Fledermaus), Zurychu (Caba-

ret Voltaire) i Krakowie (Zielony 

Balonik) oraz spektakl teatral-

ny „Opowieści Jedenastu Ka-

tów” w reżyserii Łukasza Czuja 

w Teatrze Ludowym opar-

ty na wierszach, piosenkach  

i tekstach kabaretowych wy-

konywanych na w/w scenach

Foto: Łukasz Woźniak 
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4. NÜRNBERG,
 GESEHEN DURCH
 DAS OBJEKTIV
 VON LALA   
 AUFSBERG

Eine Ausstellung mit Fotografien der 

Nürnberger Künstlerin Lala Aufsberg 

(1907-1976), deren außergewöhnliches 

Talent in der Architektur Nürnbergs und 

in den damals noch existierenden Bau-

denkmälern eine Inspirationsquelle für 

Hunderte von Fotos fand. Die Fotogra-

fien, die im Internationalen Kulturzent-

rum in Krakau zu sehen waren, gehören 

zu den Besten aus dem Vorkriegs-Nürn-

berg und vermitteln die außergewöhnli-

che Atmosphäre dieser Stadt.

4. NORYMBERGA
 W OBIEKTYWIE   
 LALI AUFSBERG
 

Wystawa fotografii norymberskiej ar-

tystki żyjącej w latach 1907 – 1976, któ-

rej niezwykły talent znalazły w Norym-

berdze, w jej różnorodnej architekturze 

i doskonale wtedy jeszcze zachowa-

nych zabytkach, niewyczerpane źródło 

inspiracji, przekazane w setkach ujęć. 

Jej zdjęcia, które można było oglądać 

w Międzynarodowym Centrum Kultury, 

należą do najlepszych fotografii przed-

wojennej Norymbergi i przekazują wy-

jątkową atmosferę tego miasta.
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5. TADEUSZ KANTOR
 A NIEMCY
 I SZWAJCARIA.
 WYSTAWY,
 SYMPOZJUM I POKAZY
 FILMÓW.

Zrealizowany w Muzeum Historyczne Miasta 

Krakowa, Galerii Krzysztofory i Galerii Bun-

kier Sztuki projekt poświęcony był działalno-

ści artystycznej Tadeusza Kantora w Niem-

czech i Szwajcarii. Została przypomniana jego 

twórczość malarska, happeningi, występy 

gościnne oraz tam zrealizowane przedstawie-

nia teatralne, m.in. światowa premiera sztuki 

„Niech szczezną artyści”, która miała miejsce 

w 1985 roku w Norymberdze.

5. TADEUSZ KANTOR
 IN DEUTSCHLAND
 UND IN DER SCHWEIZ.
 AUSSTELLUNGEN,
 EIN SYMPOSIUM UND
 FILMVORFÜHRUNGEN.

Das gemeinsam mit dem Historischen Mu-

seum der Stadt Krakau, der Krzysztofory-Ga-

lerie und der Galerie Kunstbunker realisierte 

Projekt war dem künstlerischen Schaffen von 

Tadeusz Kantor in Deutschland und in der 

Schweiz gewidmet. Es gedachte seiner Werke 

aus den Bereichen Malerei und Happening 

sowie der dort realisierten Theaterstücke, 

z. B. der Weltpremiere von „Die Künstler sol-

len krepieren“, die 1985 in Nürnberg stattge-

funden hat.
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Die Reihe mit Filmportraits über welt-

berühmte Fotografen, die vom Nürn-

berger Haus im Rahmen des Monats 

der Fotografie präsentiert wird, begann 

mit Filmen des Nürnberger Fotogra-

fen Reiner Holzemer, der mehrmals 

zu Gast in Krakau war. In Zusammen-

arbeit mit der Krakauer Akademie der 

Schönen Künste entstand zusätzlich 

ein Programm, welches Filme über he-

rausragende Gegenwartskünstler aus 

verschiedenen Bereichen der visuellen 

Kunst zegt.

Portrety światowej sławy artystów fotografików Dom 

Norymberski prezentuje w ramach festiwalu Miesiąc 

Fotografii. Cykl zapoczątkował filmy, pochodzącego 

z Norymbergi, reżysera Rainera Holzemera, który kilka-

krotnie był naszym gościem. Natomiast wspólnie z kra-

kowską Akademią Sztuk Pięknych powstał program 

pokazów filmów przybliżających sylwetki wybitnych 

współczesnych artystów działających w różnych obsza-

rach sztuk wizualnych.

6. DREI FILMREIHEN:
 HERAUSRAGENDE
 FOTOGRAFEN,
 FILMPORTRAITS
 UND
 GEGENWARTSKUNST
 IM FILM

6. CYKLE FILMOWE: WYBITNI 
 FOTOGRAFICY. PORTRETY
 FILMOWE ORAZ SZTUKA
 WSPÓŁCZESNA
 W OBRAZIE FILMOWYM.
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7. DAS GRÖSTE PUZZLE DER  
 WELT MIT ALBRECHT
 DÜRERS BILDNIS EINER 
 JUNGEN VENEZIANERIN

Die von der Stadt Nürnberg vorbereitete Aktion fand 

großes Publikumsinteresse und wurde u. a. auf dem 

Hauptmarkt von Krakau gezeigt. Im kompletten Zu-

stand nahm das größte Puzzle der Welt eine Fläche von 

300 m² ein, auf der das Bildnis einer Venezianerin des 

berühmtesten Nürnberger Künstlers der Renaissance, 

Albrecht Dürer, zu sehen war.

7. UKŁADANIE NAJWIĘKSZYCH 
 PUZZLI ŚWIATA Z OBRAZEM 
 ALBRECHTA DŰRERA, 
 PORTRET MŁODEJ 
 WENECJANKI 

Cieszącą się ogromnym zainteresowaniem publiczno-

ści i przygotowaną przez Urząd Miasta Norymbergi ak-

cję zrealizowano także na Rybku Głównym w Krakowie. 

Największe puzzle świata po ułożeniu zajęły powierzch-

nię 300 m² ( 15 m² x 20m²) i przedstawiały powstały 

w 1505 roku, w Wenecji obraz najsłynniejszego norym-

berskiego artysty i mistrza renesansu Albrechta Dűrera.

Foto: 



47

8. OTTMAR HÖRLS  
 INSTALLATION
 DAME MIT
 HERMELIN

Ottmar Hörl, Rektor an der Akademie 

der Bildenden Künste in Nürnberg, re-

alisiert seit Jahren Projekte, die Kunst 

mit dem öffentlichen Raum verbinden. 

Seine Arbeiten bestehen aus Tausen-

den von identischen Kunststofffiguren, 

die sich auf Kunstwerke oder Symbo-

le von Städten beziehen, in denen die 

jeweilige Installation präsentiert wird. 

In Krakau war auf dem Maria-Magdale-

na-Platz das Hermelin aus Leonardo da 

Vincis Bild in fünfhundertfacher Aus-

fertigung zu sehen.

8. OTTMAR HÖRL.
 INSTALACJA „DAMA
 Z GRONOSTAJEM“.

Ottmar Hörl, rektor Akademii Sztuk 

Pięknych w Norymberdze, od lat reali-

zuje projekty łączące sztukę z przestrze-

nią publiczną. Jego prace składają się 

z tysięcy identycznych, wykonanych 

z tworzywa sztucznego figur, nawią-

zujących do dzieł sztuki lub symboli 

miasta, w którym instalacja została zre-

alizowana w Krakowie na placu Marii 

Magdaleny znalazły się gronostaje z ob-

razu Leonarda da Vinci.

Foto: Marek Kopyto
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9. KRAKAU-BERLIN-XPRS.
 EINE THEATERAKTION
Auf Initiative des Nürnberger Hauses haben das Natio-

naltheater Teatr Stary und das Maxim-Gorki-Theater ein 

Projekt durchgeführt, das gleichsam ein Versuch war, 

sich mit der deutsch-polnischen Vergangenheit und 

Zukunft auseinanderzusetzen. Krakau-Berlin-XPRS war 

eine theatralische Intervention im Eisenbahnzug auf der 

gesamten Strecke zwischen den beiden Städten. Sie um-

fasste alle Formen der Kommunikation zwischen Künst-

lern und dem Publikum: Theaterszenen, Filmvorfüh-

rungen, Monologe, Happenings, bildende Kunst, Musik, 

Kunst- und Toninstallationen, Filmprojekte und Anima-

tionen. Diese fanden in den Waggons, auf den Gleisen 

und in den Bahnhofsgebäuden entlang der Strecke statt.

9. KRAKÓW-BERLIN-XPRS.
 AKCJA TEATRALNA.
Z inicjatywy Domu Norymberskiego Narodowy Stary Te-

atr i Maxim Gorki Theater zrealizowały projekt, będący 

próbą zmierzenia się z polsko-niemiecką przeszłością 

i przyszłością. KRAKÓW-BERLIN XPRS był teatralną in-

terwencją w pociągu relacji Kraków - Berlin oraz na jego 

trasie przejazdu łączącej oba miasta. Obejmowała ona 

wszystkie formy komunikowania się artystów z publicz-

nością: sceny teatralne, monologi, happeningi, sztuki 

wizualne, muzykę, instalacje artystyczne i dźwiękowe, 

projekcje filmowe i animację, które odbywały się zarów-

no w wagonach jak i w przestrzeni peronów dworco-

wych oraz budynkach stacji kolejowych. 

Foto:  Renata Szpigiel
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10. KUNST- UND 
 LITERATURPROJEKTE
 IM RAHMEN DES
 CONRAD-FESTIVALS

Das von der Stadt Krakau, dem Krakauer Festivalbüro 

und der Stiftung der Zeitschrift Tygodnik Powszechny 

organisierte Joseph-Conrad-Festival ist das wichtigste 

literarische Ereignis in Polen und eines der wichtigsten 

in Europa. Im Rahmen des Festivals hat das Nürnberger 

Haus u. a. verschiedene Projekte realisiert. Dazu gehö-

ren u.a. folgende literarische Inszenierungen: „Zwi-

schen Leben und Literatur. Eine Gefühls- und Poesiebe-

ziehung zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan“ 

und „Die Verwandlung: Kafka in Bildern“. Sowie die Aus-

stellungen: „Eine Naturgeschichte nach W.G. Sebald“ 

von Boguslaw Bachorczyk, „Ein Liebhaber der Vorstel-

lungskraft“ von Max Ernst und „Fotografische Szenen 

und Portraits“ von Giséle Freund.

10. PROJEKTY
 WYSTAWIENNICZO-   
 LITERACKIE W RAMACH  
 FESTIWALU CONRADA

Festiwal Conrada – organizowany przez Miasto Kraków, 

Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundację Tygod-

nika Powszechnego – to największe międzynarodowe 

wydarzenie literackie w Polsce i jedno z największych 

w Europie. W jego ramach Dom Norymberski zaprezen-

tował m.in.: projekty: „Między życiem a literaturą. Uczu-

ciowy i poetycki związek Ingeborg Bachmann i Paula 

Celana“ oraz „Przemiana: Kafka w obrazach“, wystawy: 

Bogusława Bachorczyka, „Historia naturalna według 

W.G. Sebalda“, Maxa Ernsta „Kochanek wyobraźni“, Gisé-

le Freund „Sceny fotograficzne i portrety“.

Foto: Festiwal Conrada
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KRAKAUER HAUS IN NÜRNBERG
DOM KRAKOWSKI W NORYMBERDZE
• Hintere Insel Schütt 34 

90403 Nürnberg

• www.krakauer-haus.de

Leitung / Kierownictwo: Grażyna Wanat 

Verwaltung / Administracja: Katarzyna Prusik-Lutz 

• Tel.: 0049 911 22 41 20

• E-mail: kontakt@krakauer-haus.de

KULTURZENTRUM / CENTRUM KULTURY
Grażyna Wanat (Film, Literatur / Film, Literatura)

Katarzyna Prusik-Lutz (Kunstprojekte, Kinderprojekte / 

Projekty artystyczne, Projekty dla dzieci)

• Agata Kamińska (Musik / Muzyka)

Verena Bäumler (Öffentlichkeitsarbeit / PR)

• Tel.: 0049 911 22 41 20

• E-mail: kontakt@krakauer-haus.de

REISEBÜRO POLENREISEN / BIURO PODRÓŻY 
POLENREISEN
• Tel.: 0049 911  22 50 31

• www.polenreisen-nuernberg.de

• E-mail: info@polenreisen-nuernberg.de

KRAKAUER-TURM VEREIN E.V. 
STOWARZYSZENIE WIEŻA KRAKOWSKA
• www.krakauer-turm.de

• E-mail:  info@krakauer-turm.de

DEUTSCH-POLNISCHE GESELLSCHAFT IN FRANKEN E.V. 
TOWARZYSTWO NIEMIECKO-POLSKIE WE FRANKONII
• Tel.: 0049 911 24 18 909

• www.dpgf-nuernberg.de

• E-mail: info@dpgf-nuernberg.de

RESTAURATION & BIERGARTEN KOPERNIKUS 
RESTAURACJA & OGRÓDEK PIWNY KOPERNIKUS
• Tel.: 0049 911 24 27 740

• www.restauration-kopernikus.de

NÜRNBERGER HAUS IN KRAKAU
DOM NORYMBERSKI W KRAKOWIE
• ul. Skałeczna 2

• 31-065 Kraków

• www.dom-norymberski.com

Leitung / Kierownictwo: Renata Kopyto

• Tel.: 0048 12 430 61 27

• E-mail: domnorym@kr.onet.pl

ROEDL & PARTNER, Wirtschaftsprüfung, 

Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung, 

Finanz- und Lohnbuchhaltung 

ROEDL & PARTNER - audyt, doradztwo prawne, 

podatkowe i biznesowe, księgowość, obsługa kadr i płac 

• Tel.: 0048 12 378 66 00

• www.roedl.com

• E-mail: krakow@roedl.pro

RESTAURANT NOLIO / RESTAURACJA NOLIO
• Tel.: 0048 12 346 24 49

• www.nolio.pl

• E-mail: restauracja@nolio.pl

DEUTSCH POLNISCHE GESELLSCHAFT IN KRAKAU 
TOWARZYSTWO POLSKO-NIEMIECKIE W KRAKOWIE
• www.tpnk.pl

• tpnk@interia.pl
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