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Szanowni Państwo,

Partnerstwo miast oznacza połączenie, wymianę, wza-
jemne uczenie się i poznawanie się. Młode pokolenia 
zdobywają nowe doświadczenia, stara wiedza przemi-
ja: dlatego należy się nią dzielić i wspólnie ją rozwijać. 
Od samego początku, czyli od 1973 roku, relacje Lipska 
z Krakowem naznaczone były spotkaniami między ludź-
mi. Format tych spotkań, od tamtego czasu, z powodów 
politycznych lub gospodarczych, ciągle się zmieniał. 
Powstały inne możliwości połączeń komunikacyjnych, 
inne możliwości finansowe. Dziś sąsiadujące ze sobą 
kraje, Niemcy i Polska, współpracują pod egidą Unii 

Europejskiej, ale ta wspólnota musi być stale odnawiana  – zarówno w 
dobrych czasach, jak i  w sytuacjach kryzysowych. Fundament stanowią 
ludzie i to oni sami tworzą te powiązania, wspólnie z magistratami i wie-
loma innymi instytucjami. Niniejsza dokumentacja imponująco naświetla 
różnorodne aspekty tej współpracy.

Partnerstwo Lipska i Krakowa oznacza ciągłość i zaufanie. Przykładem 
tego jest wieloletnia i pełna zaufania relacja z moim kolegą, Prezydentem 
Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim. A w Lipsku z Friedrichem 
Magiriusem, honorowym obywatelem miasta Krakowa od 2005 roku, „dy-
plomatą kościelnym” i „człowiekiem pojednania”, który od dziesięcioleci 
aktywnie towarzyszy partnerstwu miast, wspierając je słowem i czynem. 
Ciągłość po stronie Lipska zapewnia teraz także młodsze pokolenie – stu-
denci i wykładowcy Uniwersytetu w Lipsku, w Instytucie Polskim, w sto-
warzyszeniu „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków”, w administracji i w wie lu 
innych organizacjach.

Kiedy przeglądam swoje wspomnienia, niektóre wydarzenia wysuwają 
się na pierwszy plan. W 2007 roku w Krakowie doświadczyłem, jak godnie 
obchodzono rocznicę 750-lecia lokacji na prawie magdeburskim. W 2014 
roku uczestniczyłem w koncercie Orkiestry Symfonicznej Rozgłośni MDR 
w Operze Krakowskiej oraz wspominam pewne popołudnie w Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa, gdzie w 2017 roku zapoznaliśmy się z nową, 
wieloletnią koncepcją tego ważnego krakowskiego muzeum. Rok 2014 był 
dla mnie bardzo szczególnym momentem: Ambasador Polski odznaczył 
mnie Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP. Laudację wygłosił prof. Jacek 
Majchrowski.

Prawdziwi przyjaciele wspierają się nawet w trudnych sytuacjach, jak 
na przykład w 2010 roku, kiedy katastrofa lotnicza w Smoleńsku przerwała 
nagle „Dni Krakowa w Lipsku” i wspólnie z gośćmi z Krakowa zorganizowa-
liśmy nabożeństwo żałobne. Warto również wspomnieć, że miasto Kraków 
udzieliło nam wzorowego wsparcia w naszych staraniach o utrzymanie 
Instytutu Polskiego.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy zarówno 
w Krakowie, jak i w Lipsku wnieśli swój nieodzowny wkład w nasze part-
nerstwo miast i spisali swoje indywidualne doświadczenia na potrzeby 
tej dokumentacji!

Burkhard Jung  
Nadburmistrz Miasta Lipska

Słowo powitania
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Szanowni Państwo,

Kraków i Lipsk współpracują ze sobą od czasów, gdy 
Europę dzieliła polityczna granica. Razem znaleźliśmy 
się po wschodniej stronie muru berlińskiego i razem 
cieszyliśmy się, gdy ten mur runął. Mamy imponujący 
bagaż wspólnych doświadczeń i ciepłych wspomnień.

Na przestrzeni ostatniego półwiecza (w 2023 roku 
będziemy obchodzić jubileusz 50-lecia partnerstwa 
miast!) zrealizowaliśmy wspólnie wiele cennych przed-
sięwzięć, m.in. z dziedziny edukacji i współpracy śro-

dowisk młodzieżowych, pomocy społecznej i polityki senioralnej, gospo-
darki komunalnej, promocji, a nade wszystko w dziedzinie kultury.

Niewątpliwie szczególne miejsce w tej bogatej sieci wzajemnych po-
wiązań zajmuje wymiana artystyczna. Krakowianie pamiętają m.in. impo-
nującą wystawę Muzeum Historii Miasta Lipska, prezentowaną w Fabryce 
Emalia Oscara Schindlera. Także wspaniałe koncerty niezrównanej lipskiej 
Orkiestry Symfonicznej Rozgłośni MDR, występy muzyków w ramach Dni 
Muzyki Felixa Mendelssohna czy poruszające spotkania z muzyką Lipskie-
go Chóru Synagogalnego.

Największe miasto Saksonii odgrywa wyjątkową rolę we współpracy 
zagranicznej naszego miasta. Cieszymy się, że nasza przyjaźń przetrwa-
ła próbę czasu, stając się udziałem kolejnych pokoleń. Gorąco dziękuję 
wszystkim naszym partnerom w Lipsku, środowiskom nauki i kultury w obu 
naszych miastach za zrealizowanie niezliczonych projektów i wydarzeń, 
które łączą mieszkańców, budują poczucie sąsiedztwa, pozwalają lepiej 
się poznać i pokojowo współżyć we wspólnym domu, jakim jest Europa.

prof. Jacek Majchrowski  
Prezydent Miasta Krakowa

Słowo powitania
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Czego potrzebuje  
dobre partnerstwo miast?

Odpowiadając już na samym początku: ciągłości i bli-
skości jako stabilnej podstawy z jednej strony, a z dru-
giej strony atrakcyjności odkrywania czegoś nowego, 
wspólnego angażowania się w zmiany.

Istniejące od prawie 50 lat partnerstwo Krakowa 
i Lipska posiada obie te cechy.

Ciągłość i bliskość – to przede wszystkim ludzie, któ-
rzy kształtowali i nadal kształtują to partnerstwo. Po 

stronie miasta Lipsk to przede wszystkim pastor Friedrich Magirius, któ-
ry do dziś, kiedy tylko jest w Krakowie, stara się spotkać i porozmawiać 
z Prezydentem Miasta Krakowa, prof. Jackiem Majchrowskim. To spotkanie 
bliskich, dobrych znajomych. Ciągłość i bliskość buduje również wiele od-
powiedzialnych osób z obszarów kultury, sztuki i edukacji obu miast, które 
przez dziesięciolecia tworzyły ścisłą sieć kontaktów.

Ale w tej sieci pojawia się również wiele nowych zagadnień. Coraz 
częściej obserwuję wymianę ekspertów między tymi dwoma miastami 
w  kwestiach dotyczących ekologicznej przebudowy miast, ochrony przy-
rody, transportu publicznego. W jaki sposób miasta mogą stać się atrak-
cyjną i zdrową przestrzenią życiową dla swoich mieszkańców, ale również 
zaspokajać potrzeby licznych gości i turystów? Od wielu lat dialogi między 
tymi dwoma miastami są prowadzone na równych zasadach.

Do czytelników tej broszury mam prośbę. Zapraszam do odwiedzenia 
Lipska i Krakowa, odkryjcie Państwo dwie europejskie metropolie, które 
doskonale łączą tradycję i nowoczesność oraz ciągłość i innowacyjność. 
Mam nadzieję, że sprawi to Państwu dużo przyjemności!

dr Michael Groß Konsul Generalny  
Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

Słowo powitania
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Znaczenie partnerstwa miast



dr Gabriele Goldfuß

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) ma siedzibę w Brukseli, ale działa we 
wszystkich samorządach lokalnych i regionalnych krajów Unii Europejskiej 
i opiera się na partnerstwie i solidarności. Na jej stronie głównej znajduje 
się cytat z Jeana Baretha, współzałożyciela Rady i gorliwego Europejczyka: 
„Współpraca partnerska miast to spotkanie dwóch gmin w celu realizacji 
wspólnych interesów, rozwiązywania problemów i zacieśniania więzów 
przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy”.

Dla CEMR współpraca partnerska samorządów to „oddolna forma 
wyrażania jedności i tożsamości europejskiej. Współpraca może 
mobilizować do działania młodych ludzi i ich rówieśników z in-
nych krajów. Spotkania ludzi z rożnych stron Europy dają możli-
wość wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany poglądów 
i doświadczeń... Współpraca partnerska może pomóc każdemu 
zrozumieć, czym jest Europa, co znaczy we współczesnym świecie 
i dokąd nas zaprowadzi(…)”.
„Współpraca partnerska to długoterminowe zaangażowanie 
partnerów, a nie krótka współpraca w ramach projektu. Powinna 
ona przetrwać zmiany polityczne czy przejściowe problemy oraz 
oferować wsparcie na przykład w razie klęsk żywiołowych”.

Prawie żadna inna współpraca pomiędzy dwoma europejskimi miasta-
mi nie mogłaby lepiej ucieleśnić wyżej wymienionych celów i treści niż 
współpraca partnerska Krakowa z Lipskiem. Istnieje już prawie 50 lat. Ta 
współpraca partnerska przetrwała już kilka pokoleń oraz głębokie zmiany 
systemowe, jakie nastąpiły w obu krajach. Jest zatem czymś znacznie wię-
cej niż wspomniane wyżej „długoterminowe zobowiązanie”, które „prze-
trwa zmiany”. Kiedy w 1973 roku zostało zawarte partnerstwo pomiędzy 
tymi miastami, nikt nie mógł sobie wyobrazić fundamentalnych zmian, 
jakie miały nastąpić w obu miastach kilka lat później.

Lipsk i Kraków. Czy te miasta w ogóle do siebie pasują? Miasto królew-
skie i miasto obywatelskie? Miasto papieża i miasto Pokojowej Rewolucji? 

Kraków i Lipsk – miasta  
i partnerzy w centrum Europy
Współprace partnerskie samorządów przetrwają zmiany polityczne

Sugeruje to jedynie ograniczoną harmonię. Niemniej jednak, to właśnie 
paralelizm i podobieństwa strukturalne doprowadziły do oficjalnego po-
wiązania obu miast.

W epoce socjalizmu partnerstwo miast było od samego początku czę-
ścią polityki zagranicznej – aspekt, który ponownie nabiera coraz większe-
go znaczenia. O partnerstwach miast decydowały odgórnie rządy danych 
krajów. Podstawą były wspólne interesy z zaprzyjaźnionymi krajami, a nie 
oddolny ruch. To samo dotyczy partnerstwa miast z Brnem, które zostało 
zawarte w tym samym roku. Decydującymi czynnikami były targi, nauka 
i kultura. Ten fundament do dziś nie stracił na znaczeniu i jest niewątpli-
wie jednym z powodów, dla których relacje te zostały tak dobrze przyję-
te przez mieszkańców obu miast, przetrwały bardzo dobrze wspomniane 
„zmiany”, a nawet w wielu dziedzinach się zacieśniły i umocniły.

W ostatecznym rozrachunku jednak korzenie tych żywotnych stosun-
ków między miastami leżą znacznie głębiej w historii Europy. Są one zako-
rzenione w tradycji więzi i sojuszy miejskich, które istniały na długo przed 
państwami narodowymi oraz wojnami i rozdarciami XX wieku i istnieją od 
zawsze.

Rynek Główny z kościołem Mariackim i sukiennicami w Krakowie (Pixabay)
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Lipsk i Kraków są doskonałym przykładem partnerstw między miastami, 
które występowały tak licznie w długiej historii Europy. Z jakiego powodu? 
Czcigodne uczelnie, prawo magdeburskie, literatura, muzyka i ożywiony 
handel wzdłuż Via Regia. Via Regia stanowiła linię życia dla miast leżą-
cych na jej trasie oraz dla kupców, uczonych, rzemieślników, pielgrzymów 
i artystów, którzy wzdłuż niej podróżowali.

Via Regia została uznana przez Radę Europy w 2005 roku za oficjal-
ny szlak kulturowy. Prowadziła i prowadzi na wschodzie do Kijowa (naj-
starszego miasta partnerskiego Lipska), a na zachodzie przez Frankfurt 
(miasto partnerskie od 1990 r.) do Francji i Hiszpanii. Szlak ten stanowi 
podstawę międzynarodowej sieci Lipska, począwszy od jego historii, aż po 
dzień dzisiejszy i z pewnością w przyszłości.

Tymczasem na doskonale rozbudowanej autostradzie A4 z Lipska do 
Krakowa, mijając Görlitz i Wrocław, warto zrobić sobie przerwę w pobli-
żu miasteczka Bautzen/Budziszyn na parkingu Oberlausitz. Tam można 
prześledzić przebieg starej Via Regia na starym głazie znajdującym się 
obok parkingu i odczytać nazwy miast. Dziś, tak jak wtedy, podróżujemy 
niemalże tą samą trasą, ludzie i pomysły wędrują z miejsca na miejsce. 
Kiedyś podróże te były uciążliwe, dziś pokonujemy te odległości w kilka 

godzin i bez kontroli granicznych. Są to najlepsze przesłanki do aktywnego 
kształtowania współpracy w Europie.

Każdy, kto w najnowszej historii zajmuje się partnerstwem miast, nie 
może nie wskazać ich właściwej motywacji. Europa leżała w ruinach. Dwie 
wojny światowe wstrząsnęły kontynentem aż do jego jądra. Miliony ludzi 
zginęły, miasta zostały zniszczone, obszary zdewastowane, ludzie wysie-
dleni, życie żydowskie zniszczone. Gospodarka uległa całkowitemu zała-
maniu. Ale pomimo to istniała nadzieja: Nadzieja na odbudowę i pojed-
nanie. Partnerstwo miast powstało w szczególności pomiędzy gminami 
w krajach bezpośrednio sąsiadujących. Wspólna granica nie miała już 
na celu rozdzielenia ludzi, ale połączenie ich poprzez konkretne projekty, 
które były zakotwiczone w ich życiu i społecznościach. Szkoły, straż po-
żarna, szpitale, ośrodki młodzieżowe, firmy, teatry, muzea, administracja 
stworzyły możliwości spotkań i wymiany, wzajemnego uczenia się i wspól-
nego rozwoju.

Caren Marusch-Krohn, Beata Sabatowicz, Anna Frankiewicz (Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa), 
 Gabriele Goldfuß (od lewej) 2016 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku (zdj. prywatne)

1973 rok, Jerzy Pękala i dr Karl-Heinz Müller, Prezydenci Miast  
Krakowa i Lipska podpisują umowę o współpracy (Gertrud Krabbes)
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Jeśli istnieje jedno słowo, które charakteryzuje partnerstwo między Lip-
skiem a Krakowem, tak jak żyło nim i promowało je wielu ważnych aktorów 
w ostatnich dziesięcioleciach, to tym słowem jest pojednanie. Pojednanie 
między Niemcami i Polakami oraz pojednanie między Żydami i Niemcami.

Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie stało się ważną kotwicą part-
nerstwa, wraz z Domem Mendelssohna, Instytutem Polskim i Domem Ario-
witscha w Lipsku. Prawie każda oficjalna delegacja odwiedzająca Kraków 
odwiedza również Auschwitz. Przede wszystkim Friedrich Magirius, który 
za swoje zaangażowanie na rzecz pojednania stał się honorowym obywa-
telem miasta Krakowa, poprowadził nas tą drogą i kontynuuje ją do dziś. 
Bycie wciąż aktywnym z młodymi ludźmi, wymiana i spotkania to podsta-
wa wielu działań w samym mieście partnerskim. Nie można zapomnieć! Z 
pamięci o przeszłości i pojednania powstają te projekty, które pociągają 
ludzi za sobą we wspólną europejską przyszłość. 

Tak jak w historii, tak i w tym aktywnym partnerstwie miast możemy 
się wiele od siebie nauczyć: w przewodniku Süddeutsche Zeitung Kraków 
opisywany jest jako „Paryż nad Wisłą”, a Lipsk jako „mały Paryż” Goethe-
go. Nasze dzisiejsze wyzwania i wspólne tematy to: zrównoważony roz-
wój obszarów miejskich i mobilność, przystępne cenowo budownictwo 
mieszkaniowe, struktury niezbędne dla rozwoju nauki, badań i biznesu, 

praca i dobre warunki bytowe w każdym wieku, 
edukacja, integracja, bezpieczeństwo, turystyka 
i  marketing, udział społeczeństwa, promowa-
nie demokracji i wiele innych. Oba miasta mają 
znaczące uniwersytety i młode społeczeństwo 
patrzące w przyszłość przez pryzmat perspek-
tyw. Dla nich i dla całej ludności 
chcemy kształtować przyszłość po-
przez dialog, a także przyczynić się 
do zapewnienia pokoju, poczyna-
jąc od oddolnej formy.

Pojednanie, a nie podział, jest 
wiodącą zasadą wspólnego dzia-
łania nawet w obecnych kryzysach. 
Zawsze możemy szukać dobrych 
przykładów u innych i znajdziemy je. Jestem pod wrażeniem, na przykład, 
jak głęboko nasi partnerzy w Krakowie wyrażają radosne i smutne wyda-
rzenia na bardzo osobistym poziomie i jak dumni są ze swojego miasta. 
Kiedy zmarła laureatka Nagrody Nobla i krakowianka Wisława Szymborska, 
całe miasto było w żałobie: dominowała czerń, wszystkie flagi były opusz-
czone do połowy masztów, wiele osób płakało. A kiedy podczas jednej 
z naszych wizyt niemiecki kardynał został wybrany na papież a i przybrał 
imię Benedykt, zalała nas fala gratulacji.

Jeśli ktoś chce doświadczyć, że miasto potrzebuje duszy, zdecydowa-
nie powinien pojechać do Polski, a przede wszystkim do naszego miasta 
partnerskiego – Krakowa.

www.leipzig.de/international

Dr Gabriele Goldfuß urodziła się w 1963 r. 
w Norymberdze. Studiowała filozofię, sinologię 
i teologię w Tybindze, Pekinie i Paryżu. Do 2001 

roku wykładała i prowadziła badania w Instytucie 
Wschodnioazjatyckim na Uniwersytecie w Lipsku. Od 

2001 roku jest kierownikiem Referatu Współpracy 
Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska.

Z wizytą u państwa Magiriusów: Gabriele Goldfuß, Beata Sabatowicz, Friedrich Magirius, Christel Magirius,  
Marek Bruno-Kamiński, Caren Marusch-Krohn (od lewej) 2016 (zdj. prywatne)
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Beata Sabatowicz

Kiedy w 1973 roku podpisywano umowę o współpracy Lipska i Krakowa, to 
nikt nie mógł przewidzieć, ze oba miasta staną przed wyzwaniami, które 
przyniosą im wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla sytuacji politycz-
nej obu narodów i dla całej Europy.

Czytając główne założenia i cele tej umowy może uznać je w zasadzie za 
aktualne, ale warunki i narzędzia ich realizacji zmieniały się na przestrzeni 
tych kilkudziesięciu lat. Należy też pamiętać, że w tamtych czasach wiele 
partnerstw miało charakter raczej politycznej manifestacji niż rzeczywi-
stego partnerstwa. I takie kontakty właśnie najczęściej skazane były na 
porażkę w kolejnych latach.

Lata 90. były przełomowe dla naszego partnerstwa. Nowa rzeczywistość 
polityczna, a co za tym idzie gospodarcza, kulturalna i społeczna posta-
wiła przed naszymi miastami nowe zadania. Wskutek reformy administra-
cyjnej w Polsce powstały samorządy, które stały się nowym podmiotem 
na arenie międzynarodowej. Ale było to też dla nas duże wyzwanie i zobo-
wiązanie. Nastąpił rozkwit współpracy międzynarodowej z miastami z tzw. 
Europy Zachodniej i USA. Gwałtownie wzrosła liczba zawieranych nowych 
partnerstw. Miasta polskie były beneficjentami nie tylko pomocy mate-
rialnej, ale także czerpaliśmy wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach 
związanych z funkcjonowaniem miasta i demokracji lokalnej. Z kolei dla 
tych już zawartych był to pewnego rodzaju sprawdzian, czy nowa sytuacja 
pozwoli im przetrwać. Czy w przypadku naszych miast decyzja z 1973 była 
tylko manifestem politycznym, czy chodziło o prawdziwe partnerstwo? Na 
szczęście, oba miasta odegrały ważną rolę w tych przemianach. Miały po-

Ukierunkowane prace  
projektowe we wspólnej przyszłości
Aktualne wyzwania z perspektywy administracji miasta Krakowa

czucie solidarności, co nie tylko wzmocniło kontakty, ale dodało im nowe-
go wymiaru i stworzyło nowe możliwości współpracy. Realizatorem współ-
pracy stał się samorząd, czyli lokalna władza i społeczność, która najlepiej 
znała potrzeby i oczekiwania wobec tego partnerstwa. Partnerami stały się 
lokalne przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pozarządowe. Obserwo-
waliśmy rozwój nowych obszarów współpracy, wśród których istotną rolę 
odegrały i nadal odgrywają szeroko pojęte sprawy społeczne. Wraz z tymi 
zmianami pojawiły się też nowe problemy, w których niezwykle cenna jest 
wymiana doświadczeń – np. w sferze rewitalizacji miast, bowiem wspól-
nym wyzwaniem dla obu miast jest przekształcanie obszarów poprzemy-
słowych. Przemiany polityczne miały też wpływ na stałe dziedziny współ-
pracy – kulturę, turystykę, a przede wszystkim edukację. Wśród tematów 
licznych spotkań młodzieży pojawiły się zagadnienia, dość trudne z uwagi 
na historię obu narodów, ale tym bardziej więc cenne. Młodzi ludzie nie 
bali się skonfrontować przeszłości z wyzwaniami na przyszłość. „Podróż 
w przeszłość drogami ku przyszłości” czy „Pamięć buduje przyszłość” to 
przykłady wspólnych projektów. Ale dyskutowano także nad zagadnie-
niami, które pojawiły się wraz ze zmianami zachodzącymi w obu krajach, 
w Europie i na świecie, takich jak przeciwdziałanie narkomanii, rasizmowi, 
wrogości wobec innych, przestrzeganie praw dziecka. Mówiąc o politycz-

Konferencja Smart and Green (Wiesław Majka, UMK)
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nym wymiarze naszej współpracy nie sposób nie wspomnieć o pastorze 
Friedrichu Magiriusie. Jest to z całą pewnością najbardziej rozpoznawalna 
twarz partnerstwa Krakowa i Lipska. O roli, jaką pastor Magirius odegrał 
i nadal odgrywa w naszych kontaktach, najlepiej świadczy przyznany mu 
przez Radę Miasta Krakowa tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa. 
Jego działalność polityczna przed 1989 rokiem oraz późniejsze zaangażo-
wanie w pokojowe wyrażanie sprzeciwu wobec systemu komunistycznego 
doskonale wpisały się w nasze dążenia, co umocniło wzajemne relacje 
i solidarność. Pastor Magirius nadal pozostaje ważną postacią dla obu 
miast, angażując się m. in. w rozwijanie kontaktów młodzieżowych.

Co czeka nas w najbliżej przyszłości? Moim zdaniem, takie typowe sfor-
malizowane partnerstwa powoli przechodzą do historii. Po rozkwicie w la-
tach 90. zaobserwować można umiar i pewną stagnację w podpisywaniu 
nowych dokumentów. Wynika to z pewnością z doświadczeń minionych 
lat, które przyniosły weryfikację podpisanych umów. W przypadku Krako-

wa część z nich pozostała jedynie na papierze, o czym zdecydowały różne 
przesłanki i okoliczności – zmiany polityczne, gospodarcze, inne priorytety 
współpracy międzynarodowej partnerów. Czasem zmiany spowodowane 
były zmianami personalnymi, które wpłynęły na osłabienie lub nawet 
zaniechanie kontaktów. Patrząc na listę miast partnerskich Lipska, także 
można zaobserwować tę ostrożność w podpisywaniu nowych porozumień. 
A to potwierdza coraz bardziej powszechny trend skupiania się na współ-
pracy projektowej. I taki rodzaj współpracy jest moim zdaniem najbardziej 
pożądanym i przejrzystym modelem. Nie narażamy się na ewentualne ko-
lejne umowy tylko „na papierze”, a koncentrujemy na konkretnych zada-
niach. Możemy też zapraszać do projektu innych partnerów, np. wspólnych 
dla obu miast – tj. Frankfurt nan Menem, Kijów czy Nanjing.

Przed nami na pewno nowe wyzwania, bo pojawiają się nowe obszary – 
jak np. smart cities, technologie IT i ogólnie pojęta informatyzacja społe-
czeństwa. W związku ze zmianami struktury demograficznej i zjawiskiem 

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa dla Friedricha Magiriusa (z prawej): Impresje z uroczystości 
w 2005 roku, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski w magistracie (Wiesław Majka, UMK) Justyna Olszańska, Caren Marusch-Krohn, Beata Sabatowicz 2019 w Krakowie (St.v.Aretin)

26 27



starzenia się naszych społeczeństw coraz ważniejsza 
staje się polityka senioralna. Zmiany klimatyczne z kolei 
dają pole do współpracy w kwestiach ekologii, ochrony 
środowiska i terenów zielonych. Zawsze aktualna będzie 
też współpraca młodzieży, bo młodzi ludzie będą kon-
tynuatorami naszego partnerstwa. Jestem przekonana, 
że tak jak sprostaliśmy wyzwaniom w latach 80. i 90. – 
które były moim zdaniem dużo poważniejsze – to tym 
bardziej sprostamy im teraz. Myślę, że oba miasta mają 

duży potencjał dla dalszej współ-
pracy, który będzie odpowiednio 
wykorzystany. 

Parafrazując, partnerstwo Kra-
kowa i Lipska to takie stare do-
bre małżeństwo, które przecho-
dzi wzloty i upadki, i które wraz 
z  upływem lat nabiera nowych 
cech i charakteru, ale ciągle trwa. 

Ważne jednak, by tak jak do tej pory, te relacje wzajemnie pielęgnować 
i  ciągle poszukiwać nowych możliwości i  narzędzi do współpracy. Na 
pewno doświadczenie tych wspólnych 47 lat pozwala optymistycznie pa-
trzeć na przyszłość partnerstwa obu naszych miast.

http://www.krakow.pl/krakau_weltoffene_stadt

Beata Sabatowicz, Zastępca Dyrektora Kancelarii 
Prezydenta, odpowiedzialna za współpracę międzyna-
rodową. W urzędzie Miasta Krakowa pracuje od 1988 
roku i zawsze w strukturze zajmującej się kontaktami 
zagranicznymi. Wielokrotnie nagradzana przez kolej-
nych prezydentów miast oraz uhonorowana dwoma od-
znaczeniami państwowymi: Brązowym Krzyżem Zasługi 
(2005) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2010).
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Wywiad z Friedrichem Magiriusem (wywiad Stephanie von Aretin)

Jaki był Pana związek z miastem partnerskim Krakowem przed 1990 
rokiem?

Właściwie to nie wiedziałem zbyt wiele o partnerstwie naszych miast. 
W okresie socjalizmu w naszych krajach raczej unikałem kontaktów z ra-
tuszem w Krakowie. Nie było też do końca jasne, czy człowiek kościoła jest 
tam mile widziany. Kraków poznałem jednak dość wcześnie dzięki współ-
pracy w Aktion Sühnezeichen (Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju), za 
którą byłem odpowiedzialny w latach 1974-1982. W tym czasie kilkakrotnie 
byłem w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie. KIK był otwarty na kwe-
stie zarówno polityczne, jak i kościelne, tak że utrzymywaliśmy ze sobą 
kontakt już od wczesnych lat.

Największy niemiecki obóz zagłady, Auschwitz-Birkenau, znajduje 
się w linii prostej zaledwie ok. 50 km od Krakowa. Czy w tym wcze-
snym okresie odwiedził pan Muzeum Auschwitz-Birkenau?

Latem 1979 roku, kiedy Jan Paweł II jako pierwszy Polak został wybrany pa-
pieżem i objął swój urząd, odprawił mszę w Auschwitz. Mszę odprawiono 
na rozległym terenie w byłym obozie Auschwitz-Birkenau. Moim pragnie-
niem było poznać go – również w ramach pracy dla Aktion Sühnezeichen. 
Tadeusz Mazowiecki – wówczas dziennikarz, a jeszcze nie premier – zabrał 
mnie ze sobą z krakowskiego biura KIK-u. Pojechaliśmy jego małym sa-
mochodem do Oświęcimia, a następnie wspólnie przeszliśmy długą drogę 
do miejsca, w którym zebrały się już tysiące osób, i wspólnie z ponad 
milionem ludzi przeżyliśmy mszę na terenie Auschwitz-Birkenau. To było 
niezapomniane wrażenie! To właśnie tam można było sobie wyobrazić, 
czym jest ponad milion ludzi – a przecież zginęło kilka milionów. Mam ten 
obraz wciąż przed oczyma, widzę przed sobą ogromny tłum ludzi – ale oni 
żyli! A tamci zostali zgładzeni przez nas, Niemców.

„Kto odwiedza Kraków,  
musi zatrzymać się w Oświęcimiu”
W jaki sposób zachować żywą pamięć o Auschwitz?

W jaki sposób wplótł pan to wspomnienie do swojej późniejszej 
pracy jako prezydent miasta Lipska?

Dla mnie ważną tradycją stało się świadome obchodzenie rocznicy 1 wrze-
śnia jako dnia żałoby z powodu inwazji Niemiec na Polskę, a tym samym 
zapoczątkowania II wojny światowej. Modlitwy o pokój w kościele św. Mi-
kołaja w pierwszy poniedziałek września są poświęcone temu tematowi 
do dziś. To ważne, ponieważ wspomnienia z czasem coraz bardziej się 
rozmazują. Ten potwornie brutalny atak, to całkowite zniszczenie miast, 
miasteczek, wsi i całych obszarów kraju, zagłada – to pozostaje dla mnie 
bardzo bolesną kwestią, a przecież po nich nastąpiły znacznie gorsze wy-
darzenia.

W tym dniu co roku spotykamy się z polskimi sąsiadami i przyjaciółmi 
na wspólnej uroczystości.

Co się zmieniło po 1990 roku?
Pewnego dnia mój przyjaciel Juliusz Zychowicz powiedział mi: „Możesz 
spokojnie iść do ratusza, pracują tam już nowi ludzie”. To było coś podob-
nego do tego, co my przeżyliśmy po 1990 roku. Zastąpionych zostało wiele 
osób przesadnie reprezentujących ideologiczną nadbudowę.

Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau (Pixabay)
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Właściwie dopiero wtedy dowiedziałem się, że nasze miasta były już 
związane umową partnerską. W czasach NRD byliśmy bardzo powściągliwi 
w tym względzie. Podam inny przykład: w latach osiemdziesiątych, chy-
ba w 1987 lub 1988 roku, osoby odpowiedzialne w lipskim ratuszu wpadły 
na pomysł nawiązania partnerstwa z Hanowerem i chciały zaprosić nas, 
dwóch superintendentów, abyśmy weszli w skład delegacji. Nie skorzysta-
liśmy. Jeśli nie mogli jechać wszyscy obywatele, to my też nie chcieliśmy 
tam być.

W 1995 roku odnowiono partnerstwo Lipska z Krakowem. Dlaczego 
było to konieczne?

Wszyscy byliśmy poruszeni entuzjazmem, radością wielu osób z możliwo-
ści zrobienia czegoś wspólnie. Ludzie, którzy znali wiele osób, ale do tej 
pory nie ujawniali się i pozostawali w cieniu, byli teraz gotowi działać w ra-
mach odpowiedzialności publicznej. Jednak określenie „odnowione” po-
jawiło się w zasadzie dopiero z perspektywy czasu. W rzeczywistości, było 
to dla nas bardziej jak nowe partnerstwo. Nie wiedzieliśmy nic o partner-
stwie. A w 2005 roku zostało założone Stowarzyszenie Partnerstwa Miast. 
Bernd Karwen, dziś dyrektor lipskiego oddziału Instytutu Polskiego, w dniu 
moich urodzin powołał na moje urodziny Koło Obywatelskie Lipsk-Kraków.

Moimi głównymi partnerami w Krakowie stali się, oprócz prezydenta 
miasta, ci, którzy byli odpowiedzialni za codzienną pracę. Na przykład mo-
gliśmy powiedzieć panu Grünerowi, a później panu Bruno-Kaminskiemu, 
że chcielibyśmy mieć kontakt z młodzieżą. Które szkoły mogłyby nawiązać 
współpracę? Wielu aspektom nadano bieg rzeczy i ciągle popychano spra-

wy do przodu. Jednak dla wielu szkół kontakty koncentrują się na terenie 
zachodnich krajów, a nie w Polsce. Również jeśli chodzi o kwestie języko-
we, zawsze oznacza to, że musi być ktoś, kto będzie tłumaczył i towarzyszył 
takim spotkaniom.

Podsumowując zatem, jak dziś wygląda to partnerstwo? Co zostało?

Wciąż kontynuujemy uroczystości 1 września, pozostała wymiana kultural-
na, wystawy, muzyka, wspaniałe Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. 
W parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie odprawiłem nabożeństwo, 
spotkał się chór , czasem życzyłbym sobie, aby te spotkania miały głęb-
szy wymiar. Budujemy nasze relacje na różnych rzeczach/w różnych sfe-
rach???, na przykład podczas rozmów z lipskimi firmami transportowymi. 
Ale czasem musi się wydarzyć coś więcej niż tylko konferencja. Finanse 
zawsze stanowią problem. Pomocą służy np. Polsko-Niemiecka Współpra-
ca Młodzieży. Nie wszystkie oferty są w ogóle wykorzystywane.

Jak możemy zainteresować dzisiejszą młodzież tematyką II wojny 
światowej i zachować żywą pamięć o Auschwitz?

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jest obecnie przeładowane tury-
stycznie – to miejsce pamięci odwiedzają rocznie ponad dwa miliony osób. 

2020, Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego prezentowane w Bibliotece Miejskiej w Lipsku: Friedrich Magirius 
i Caren Marusch-Krohn podziwiają eksponaty na Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego Oświęcim/Auschwitz 
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (St.v.Aretin)

Delegacja z Lipska odwiedza Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w Dniu Jedności Niemiec.  
Gabriele Goldfuß wpisuje się do księgi gości Miejsca Pamięci (Konrad Riedel)
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Tylko wizyta w Krakowie z wy-
cieczką do Muzeum Auschwitz-
-Birkenau – to naprawdę za 
mało! Polecałbym wszystkim 
pojechać do Państwowego Mu-
zeum na Majdanku w Lublinie, 
nawet jeśli jest to trochę dalej. 
Tam panuje zupełnie inna at-
mosfera. Obóz koncentracyjny 
na Majdanku został utworzony 

w taki sposób, aby każdy mieszkaniec Lublina zawsze widział go przed sobą, 
przed miastem. Każdy musiał pamiętać „tam wylądujesz, jeśli nie będziesz 
posłuszny”. Jeszcze bardziej ekscytujący jest fakt, że zachowało się tam-
tejsze archiwum. Obóz został wyzwolony już w lipcu 1944 roku. To bardzo 
wcześnie. Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau został wyzwolony do-
piero pod koniec stycznia następnego roku, a wiele dokumentów zostało 
zniszczonych.

Co można zobaczyć w archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku?
Szczególne wrażenie wywarła na mnie korespondencja z firmą produkują-
cą trucizny. Komendant obozu zamówił trutkę na szczury, a firma w Ham-
burgu odpisała: „Nie jest pan w stanie wykorzystać takich ilości”. A on od-
powiedział: „Tak, potrzebuję właśnie takich ilości!”. Ta firma nadal istnieje.

Czy to źle, że nadal istnieje?
Nie wiem, co z tym należałoby zrobić. To pytanie nadal bardzo mnie nur-
tuje: do jakiego stopnia udało się tradycyjnej Republice Federalnej Nie-
miec uporać z historią tamtego okresu? Należałoby więc jeszcze raz się 
zastanowić, nauczyć się na nowo, przeliterować na nowo, jak radzić sobie 
z sąsiadami? Nie chcę potępiać tego, jak potoczyła się historia, wszystko 
jest opisane w podręcznikach szkolnych, wszystko zostało zredagowane 
po stokroć. Ale czy to dotyka wewnętrznej natury człowieka, czy wyzwanie 
Auschwitz naprawdę dotyka kogoś w głębi serca – tego nie wiem. Nie-
dawno miałem za zadanie powiedzieć kilka słów pod pomnikiem Starej 
Synagogi w Lipsku, gdzie znajdują się krzesła. Mogłem sobie mniej więcej 
wyobrazić, co powiedzą inni mówcy. Ja przedstawiłem mój proces uczenia 
się podczas spotkań z ludźmi wyznania mojżeszowego i starałem się prze-

kazać to w bardzo emocjonalny sposób. Anty-
semityzm i wszystko, co się za nim kryje, jest 
dla niektórych jedynie powtarzaną w kółko hi-
storią. A co te dni pamięci oznaczają dla nasze-
go miasta poza obecnością 100 osób? Jest nas 
600.000 lipszczan. To jest zasadnicze pytanie.

Czy żyją jeszcze w Lublinie 
świadkowie tamtych czasów, 
którzy opowiadają, co przeżyli?

Pan Honigmann był ostatnim Ży-
dem, którego poznałem w Lubli-
nie. W mieście obok cmentarza 
katolickiego znajduje się cmen-
tarz żydowski. Wciąż był niszczony, 
a  myśmy go ciągle odbudowywali. 
Ale jest jedna para, którą bardzo chętnie wspominam: Mieszkaniec Mag-
deburga, uczestnik jednego ze spotkań w ramach Aktion Sühnezeichen na 
Majdanku ponad 40 lat temu, spotkał Dorotę, polską uczestniczkę z Lublina. 
Zakochali się, pobrali, Herbert przeprowadził się do Polski na stałe, przeżył 
ciężkie czasy niedostatku, stan wojenny i nadal pracuje jako tłumacz. Tak 
żywy znak pojednania ma swój wydźwięk.

Friedrich Magirius urodził się w 1930 roku w Dreźnie i stu-
diował teologię ewangelicką w Berlinie i Greifswaldzie. 

Był pastorem w Einsiedel, w kościele Świętego Krzyża 
w Dreźnie, a w latach 1974–1982 był kierownikiem Aktion 
Sühnezeichen (Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju). 

Od 1982 r. do chwili przejścia na emeryturę był superin-
tendentem okręgu kościelnego Lipsk-Wschód i pastorem 
w kościele św. Mikołaja, a od 1990 do 1994 r. honorowym 
burmistrzem miasta Lipska. (Foto: Anja-Christin Winkler)

Delegacja z Lipska w 2017 roku w Miejscu Pamięci  
Auschwitz-Birkenau (Konrad Riedel)

Zwrotnica kolejowa przed „bramą śmierci” w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau (Pixabay)
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Wywiad z Joachimem S. Russkiem (wywiad Stephanie von Aretin)

Znajdujemy się w samym środku Kazimierza, żydowskiej dzielnicy 
Krakowa. Jak doszło do powstania Centrum Kultury Żydowskiej?

Jesteśmy polską inicjatywą obywatelską w prawdziwym tego słowa zna-
czeniu. Nasz dostęp do kultury żydowskiej stał się możliwy dzięki reflek-
sji obywatelskiej. Byliśmy pierwszą instytucją na Kazimierzu, której za-
daniem było zajęcie się skarbem kultury, upamiętnieniem, wzajemnymi 
relacjami, problematyką Holokaustu i antysemityzmu oraz – co nie mniej 
ważne – kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego. I to do dzisiaj 
jest naszym zadaniem. W międzyczasie istnieje również – i nie należy tego 
mylić – Żydowskie Centrum Kultury. Jest to Centrum Społeczności Żydow-
skiej w Krakowie, że tak powiem, taki przeszczep tego, co znamy ze Stanów 
Zjednoczonych i Izraela. Każda z instytucji ma swoją własną grupę doce-
lową, a także działa na swój własny sposób.

W jakim czasie i w jakich okolicznościach politycznych powstało 
Centrum Kultury Żydowskiej?

Pomysł zrodził się w 1988 roku. Centrum zostało powołane do życia po 
utworzeniu na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1986 roku pierwszego w Pol-
sce ośrodka badawczego historii i kultury żydowskiej. Czuliśmy w Krako-
wie, że jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, bo mamy tę żydowską dziel-
nicę Kazimierz. Pierwotnie było to miasto żydowskie, założone w XIV wieku. 
Tak więc pierwszą myślą było to, że historia Polski bez części żydowskiej 
jest niepełna! I wtedy szybko wpadliśmy na ten pomysł, a Kazimierz był 
najlepszym adresem. W tym czasie jednak była to jednak niezbyt „ciekawa 
okolica” w Krakowie. Wszyscy mówili: „Zwariowaliście, chcecie tutaj zakła-
dać centrum kultury?”

Jak to wtedy wyglądało?
Kazimierz był, z pewną przesadą, jak Harlem w Nowym Jorku. Dzięki Bogu 
na Kazimierzu nikt nie posiadał broni, ale po zachodzie słońca nie była 

„Wytrwałość odgrywa ważną rolę”
Historia i program Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej  
w Krakowie

to dobra miejscówka na pójście na spacer. Potem znaleźliśmy tę bezna-
dziejną ruinę. Był to dawny dom modlitwy, zbudowany w latach osiem-
dziesiątych XIX wieku. Do wybuchu II wojny światowej służył jako dom 
modlitwy dla pobożnej społeczności żydowskiej na Kazimierzu. W czasie 
wojny znajdował się tu zakład stolarski, po wojnie najpierw dalej była tu 
stolarnia, następnie magazyn, a potem budynek przeistoczył się w bez-
nadziejną ruinę. I wtedy właśnie wpadliśmy na pomysł, że ten dom może 
mieć duszę, mimo że jest w strasznym stanie. Byłby to taki swoisty „punkt 
zaczepienia” między przeszłością, teraźniejszością, a być może także przy-
szłością.

Kiedy mówi Pan „my” – to kogo ma Pan na myśli?
Tak, była grupa ludzi, głównie związanych z uniwersytetem, a także jeden 
jezuita, dziennikarz i ówczesny przewodniczący wspólnoty wyznaniowej 
oraz Rafael Scharf, krakowski Żyd, urodzony na Kazimierzu, który na szczę-
ście w 1938 roku wyemigrował do Londynu. Wiodącą rolę odegrał ówcze-
sny rektor uczelni, prof. Józef Gierowski. Niestety, wszyscy już nie żyją. Był 
to najlepszy „dream team” do tak rewolucyjnego zadania. Jako pracownik 
naukowy i współzałożyciel centrum badawczego byłem najmłodszy w tej 
grupie. Rektor potrzebował kogoś w roli sekretarki do codziennej pracy. 
To byłem ja.

Żydowski Kazimierz w Krakowie ( St.v.Aretin)
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Co się stało w 1989 roku?

Wraz z nadejściem przemian stał się faktycznie cud, ponieważ Amerykanie 
uchwalili w Kongresie ustawę o pomocy Polsce ze względów humanitar-
nych i politycznych. Skorzystaliśmy z tego. Nasz projekt był malutki – z mi-
liardów złotych przeznaczonych na pomoc otrzymaliśmy 2,5 mln dolarów. 
Nie znaleźlibyśmy ich nigdzie indziej. W ten sposób przywróciliśmy tę ru-
inę do życia, zmodernizowaliśmy i przygotowaliśmy do działania inicjaty-
wy obywatelskiej. Centrum Kultury Żydowskiej, jako pierwsza instytucja 
tego typu w Polsce, zostało otwarte 9 listopada 1993 roku.

Jak wyobrażał sobie Pan działalność Centrum Kultury Żydowskiej?
Po pierwsze, najważniejszym elementem było powiązanie społeczeństwa 
obywatelskiego z zagadnieniami wspólnej historii i kultury, z antysemity-

zmem, Holocaustem. Ale zdecydowa-
nie nie miał to być żydowski „Disney-
land”! Po drugie, również młodsze 
pokolenie miało mieć szansę na po-
znanie Żydów i judaizmu w Polsce. Nie 
wiedzieliśmy jednak, że będzie to tak 
skomplikowane i że zajmie tyle czasu. 
26 lat po otwarciu problem jest nadal 
daleki od rozwiązania.

Młody człowiek, który dorasta w 
Krakowie, nigdy nie doświadczył 
kultury żydowskiej. O czym miałby 
się tu dowiedzieć?

Jestem wrogiem „mentorstwa”, a do 
tego jestem demokratą. Nigdy nikogo 
nie zmusiłbym do studiowania kultu-
ry żydowskiej. Przedstawiamy suge-
stie, które mogą być wykorzystane lub 
nie. Nie jest tak, że Centrum Kultury 
Żydowskiej od rana do nocy zajmu-
je się tylko Żydami. Nikt nie byłby w stanie tego wytrzymać. Ważny jest 
również kontekst – historyczny, polityczny, czy kulturowy. Pierwszy dobry 
pomysłem, jaki miałem, był taki: w tamtym czasie nie było telefonów ko-
mórkowych. Zatem zainstalowałem telefon na monety. Gdy ktoś zapytał: 
„Czy to tylko dla Żydów?”, odpowiedź zawsze brzmiała: „Nie, dla polskich 
chrześcijan też!”. Ponieważ nikt wtedy nie wiedział, czym jest inicjatywa 
obywatelska. Automat telefoniczny to było to. W przeciwieństwie do tele-
fonu pierwszy wykład na temat malarstwa żydowskiego XIX wieku, wygło-
szony przez słynnego uniwersyteckiego historyka sztuki, nie przyciągnął 
tłumów. Na sali było siedem osób i to ja byłem ten siódmy. Tak wyglądało 
to w pierwszych latach istnienia Centrum.

Co się zmieniło po latach?
Gdybyśmy chcieli uszczęśliwić tylko audytorium, najlepszym sposobem 
byłoby transmitowanie meczów piłkarskich na dużym ekranie. Należa-
ło podchodzić do sprawy w bardzo rzeczowy sposób, żeby nie zamie-

Dawny dom modlitwy na Kazimierzu przed renowacją z 1989 roku (Repro: St.v.Aretin)

Drzwi są otwarte dla każdego:  
Wejście do Centrum Kultury Żydowskiej (St.v.Aretin)

38 39



nić Centrum w „żydowski Disneyland”. Niestety, tak dzieje się też w tej 
części miasta, ale nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Bo byłoby to 
straszne dla nas i dla mieszkańców, którzy tu mieszkali przez 400 lat, 
a z których 90 procent zginęło w czasie drugiej wojny światowej. Więk-
szość krakowskich Żydów została deportowana do Bełżca. Był to obóz 
na granicy polsko-ukraińskiej, który bardzo szybko stał się obozem 
zagłady. Funkcjonował przez dziewięć miesięcy i pochłonął 480.000 
istnień ludzkich. Do Bełżca deportowani byli Żydzi z Galicji, od Kra-
kowa aż po Lwów. Nie było komory gazowej, nie było cyklonu B. Były 
drewniane domki, do których wpuszczano spaliny z silnika rosyjskiego 
czołgu. xPrzeżyły dwie osoby. Jedną z nich był Żyd z Lwowa, Rudolf Re-
der. W  1945 roku złożył relacje przed Żydowską Komisją Historyczną, 
przed którą ocalali opowiadali swoje historie. I on o tym opowiadał. 
W 1946 roku ukazała się książka, a my podjęliśmy się wydania dwuję-
zycznej wersji angielsko-polskiej.

Jak doszło do nawiązania współpra-
cy w ramach partnerstwa Krakowa i 
Lipska?

Niezwykle ważną rolę odegrało spotkanie 
z Lipskim Chórem Synagogalnym. Stało się 
to z inicjatywy Gabriele Bock, ówczesnej 
szefowej wydziału. Bardzo szybko zdałem 
sobie sprawę, że jest to również inicjaty-
wa obywatelska. Bardzo często ludzie mają 
bardzo uproszczone wyobrażenie o  kul-
turze żydowskiej – coś w rodzaju muzyki 
klezmerskiej i Gefilte Fisch. Myślę, że to 
obraza dla tej kultury. A chór spodobał mi 
się od pierwszej chwili. Swoją muzyczną 
kompetencją, ale także sposobem myśle-
nia, był jednym z najlepszych przykładów 
niemieckiej pracy na rzecz upamiętnienia. 
Tego wieczoru Helmut Klotz, chórmistrz i ja 
wypiliśmy po kieliszku wódki, a nie wino. Czasami trzeba się „poświęcić”, 
aby wzmocnić przyjaźń między Lipskiem a Krakowem. To był początek 
naszej 18-letniej współpracy. W sumie zorganizowaliśmy w całej Polsce 
43 koncerty.

Jak ogólnie wyglądał rozwój programowy?
W międzyczasie mamy drugi dobry przykład związany z Felixem Men-
delssohnem Bartholdym. W pewnym okresie zastanawialiśmy się, że dla 
zbudowania przeciwwagi dla klezmerów należałoby zrobić na Kazimie-
rzu coś dla klasycznej muzyki kameralnej. Stworzyliśmy Dni Muzyki Felixa 
Mendelssohna. Również Mendelsohn, pomimo swojej pozycji w muzyce 
niemieckiej, muzyce europejskiej, zapłacił w swoim życiu wysoką cenę za 
swoje żydostwo , mimo że nominalnie był protestantem. I tak oto w 2006 
roku odbyły się pierwsze Dni Muzyki Felixa Mendelssohna. W maju ze-
szłego roku była już 14. edycja. W tym zakresie kultywujemy również do-
brą współpracę z Lipskiem. Opisując w sposób kulinarny, program składa 
się przede wszystkim z zupy ziemniaczanej, którą trzeba jeść codziennie, 
a rzadko z kawioru i szampana. Kawior i szampan – to z jednej strony 

Koncert Lipskiego Chóru Synagogalnego w Centrum Kultury Żydowskiej, 2008  
(archiwum Lipskiego Chóru Synagogalnego)

Plakat Międzynarodowych Dni Muzyki Felixa 
 Mendelssohna w Krakowie 2020, które nie odbyły 

się z powodu pandemii koronawirusa  
(Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków)
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Dni Muzyki Felixa Mendelsohna, a z drugiej strony jesienią program Bajit 
Chadasch, spotkanie z kulturą żydowską. Zupa ziemniaczana to regularny 
miesięczny program, który dostępny jest w trzech językach – polskim, an-
gielskim i niemieckim.

Ilu z dwunastu milionów turystów, którzy co roku odwiedzają Kra-
ków, odwiedza Centrum Kultury Żydowskiej?

Liczbę odwiedzających należy podzielić na dwie kategorie: tych, którzy nas 
odwiedzają, bo znaleźli się na Kazimierzu, i tych, którzy wiedzą, kim jeste-
śmy i uczestniczą w wydarzeniach przez nas organizowanych. Jeśli cho-
dzi o tę ostatnią kategorię, najliczniejsza grupa odwiedzających pochodzi 
z Niemiec. To uczniowie gimnazjów, z którymi nawiązaliśmy wieloletnie 
współprace. Całkowita liczba odwiedzających Kazimierz jest niewyobra-
żalnie wysoka, ale duża część z nich odwiedza go bardzo powierzchownie. 
Nasze Centrum każdego roku odwiedza około 20.000 osób. Odwiedzają 
nas również grupy turystyczne, bo obok telefonu miałem drugi dobry 
pomysł: duże zdjęcie lotnicze Kazimierza przy wejściu. Działamy zgodnie 
z mottem „gość w dom, Bóg w dom”. Każdy może więc wejść i ponownie 
wyjść. I to jest w porządku.

Czy ogólny klimat polityczny w Europie nadaje tej instytucji inne 
znaczenie?

Spędza mi to sen z oczu. Naszą zaletą jest to, że nie można nam nic ode-
brać. Jedyna dotacja, którą otrzymaliśmy od 1994 roku, pochodzi z mia-
sta Krakowa. Nasz budżet jest trzy razy mniejszy niż w porównywalnych 
instytucjach. Ale oczywiście jestem zły na bieżące wydarzenia, ponieważ 
niszczony jest „polski cud”, który zdarzył się 30 lat temu. 

Jednak pocieszające jest to, że jesteśmy w Unii Europejskiej. W ciągu 
ostatnich trzech lat okazało się to praktyczne. Bez Unii Europejskiej mo-
glibyśmy nie mieć tyle szczęścia. Ale oczywiście, egoizm staje się niestety 
wszędzie o wiele bardziej widoczny.

Gdzie w przyszłości widzi pan punkty zaczepienia//punkty wspól-
ne??? z Lipskiem?

Przede wszystkim w obywatelach, w inicjatywach obywatelskich. Jedyną 
rzeczą, co do której jestem przekonany, to skuteczność inicjatyw obywa-
telskich. W przeszłości, kiedy podróżowanie było bardziej skomplikowane, 

wymiana była sposobem na zaczerpnięcie „świeżego powietrza”. Dzisiaj 
można podróżować z dowodem osobistym, bez paszportu, aż do Portuga-
lii! Podróżowanie stało się zbyt łatwe. Są jeszcze inne możliwości, ale czas 
nie jest naszym sprzymierzeńcem: 30 lat temu byliśmy o wiele bardziej 
interesujący. Teraz już nie ma znaczenia, czy jadę do sąsiedniej wsi, pół 
godziny drogi od Krakowa, czy do Paryża.

Jak długo będzie Pan tu, na tym stanowisku?
Właściwie to już dawno nie powinno mnie tu być, ale to jest odpowie-
dzialność za projekt i wobec współzałożycieli Centrum, siedem dni w ty-
godniu …

Więc nie będzie żadnej zmiany pokoleniowej?
Ja jestem zmianą pokoleniową. Teraz moja kolej. A potem? Może nastąpić 
stan niepewności. Można tylko mieć nadzieję, że życie, jak zawsze, będzie 
bogatsze od naszej wyobraźni.

Kawiarnia podkreśla charakter Centrum Kultury Żydowskiej jako miejsca spotkań (St.v.Aretin)
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Jakieś marzenia na przyszłość?

Na początku ważnym projektem strategicznym była pro-
mocja społeczeństwa obywatelskiego. Jest to ważne także 
dzisiaj. Nadal nie mamy dojrzałego społeczeństwa oby-
watelskiego. W międzyczasie od wielu lat jesteśmy w Unii 
Europejskiej i otrzymaliśmy europejski kontekst. Niestety, 
entuzjazm dla wspólnej Europy nie rośnie. Jeśli wspól-
na Europa jest tylko instytucją, która rozdziela pieniądze, 
a nie wspólnotą wartości, to jest to początek końca. Po-
trzebujemy również swego rodzaju tożsamości europej-
skiej, która nie będzie sprzeczna z tożsamością narodo-

wą. Tematyka żydowska mogłaby 
być narzędziem komunikacji, po-
nieważ Żydzi istnieli od Hiszpanii 
po Rosję. Element żydowski był 
widoczny w całej Europie, a cała 
Europa nie zawsze zachowywała 
się w przyzwoity sposób. Byłby to 
pomysł, aby zająć się skarbem kul-
tury, a praca upamiętniająca była 
wspólnym zadaniem. W 2019 roku 
obchodziliśmy 80. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. Nie można 

tego faktu traktować w taki sam sposób jak 50 lat temu. Dziś jest to powód 
do pogłębionej refleksji. Co robimy, aby zapobiec wojnie, mimo że pokój 
nigdy nie jest nam dany na próżno?

Czy dzięki partnerstwu miast powstaną nowe powiązania?
To nie byłoby złe! Ale prędzej czy później staniemy przed problemem osią-
gnięcia stabilności egzystencjalnej i finansowej. Najpierw muszę więc go-
tować co miesiąc zupę ziemniaczaną. Wytrzymałość odgrywa pewną rolę. 
Trzeba dbać o taki cud, jak ten sprzed 30 lat, jak o małą roślinkę, ponieważ 
szanse na kolejny cud są niewielkie.

www.judaica.pl

Joachim S. Russek urodził się w 1950 roku w Zabrzu, 
w Polsce. Studiował prawo międzynarodowe m.in. na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersyte-
cie w Chicago i Uniwersytecie Hebrajskim. Od 1974 r. 
pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim na różnych 
wydziałach, od 1986 r. zaczął wspierać prof. Józefa A. 
Gierowskiego w tworzeniu pierwszego w Polsce inter-
dyscyplinarnego ośrodka badań nad historią i kulturą 
żydowską na tej uczelni. Od 1988 roku pracował nad 
utworzeniem Centrum Kultury Żydowskiej Judaica 
Foundation i do dziś jest jego dyrektorem. Dawny dom 
modlitwy jest żywym centrum kultury i edukacji oraz 
stanowi atrakcję turystyczną.

Typowa ulica na Kazimierzu (Pixabay)
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Wczoraj i dziś –  
Linie życia partnerstwa



dr Caren Marusch-Krohn

Światło i taniec
Łatwo jest oddać swe serce Krakowowi, jego architekturze i kulturze, i oczy-
wiście jego mieszkańcom. Serce, a mianowicie serce Augusta Mocnego, 
elektora Saksonii i króla Polski, odegrało również główną rolę w 2011 roku 
w wielkoformatowej instalacji świetlno-dźwiękowej. „Show me where your 

heart is” – tak nazywała się praca, 
stworzona przez lipskiego artystę 
Marka Brandta z okazji 20. roczni-
cy zawarcia polsko-niemieckiego 
traktatu o dobrym sąsiedztwie 
i wyświetlona na fasadzie Wawelu 
w Krakowie. August Mocny znalazł 
swoje ostatnie miejsce spoczynku 
w krypcie katedry wawelskiej, ale 
jego serce zostało przewiezione 
do Drezna. W krypcie spoczywa 
również książę Józef Antoni Po-
niatowski, który w 1813 roku uto-
nął w rzece Elster pod Lipskiem 
podczas Bitwy Narodów.

Na pierwszym wielkim Święcie 
Światła, odbywającym się 9  paź-

dziernika 2009 roku w Lipsku, mieliśmy przyjemność powitać artystów 
światła z wielu miast partnerskich. Z Krakowa przyjechał teatr uliczny KTO 
pod dyrekcją Jerzego Zonia z przekonującym spektaklem „Emigranci”. Kie-
dy w maju 2017 roku lipska firma Tourismus und Marketing GmbH prezen-
towała na placu Szczepańskim w Krakowie niemiecko-francuską instalację 
świetlno-dźwiękową „25  Her(t)z”, Teatr KTO również był obecny i przed-
stawiał formy taneczne. W lipcu tego samego roku teatr KTO wystąpił go-
ścinnie na lipskim rynku z przedstawieniem „Peregrinus”, prezentującym 
pantomimiczne spojrzenie na (nie)możliwy świat pracy przyszłości.

Dzień Jedności Niemiec, przypadający na 3 października, Konsul Ge-
neralny Niemiec, dr Michael Groß, oraz delegacja pod przewodnictwem 
Nadburmistrza Lipska, Burkharda Junga, świętowali wspólnie w krakow-

„Show me where your heart is“
Interakcje kulturalne Krakowa i Lipska

skim Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Punktem kulminacyjnym 
otwartych i publicznych uroczystości był spektakl taneczny „Transfigura” 
w wykonaniu tancerzy Baletu Lipskiego, który przekształcił muzeum sztuk 
pięknych w miejsce dialogu sztuki.

Prezentacje
Współpraca z Krakowem towarzyszyła mi prawie przez całe moje życie za-
wodowe. Najważniejszymi wydarzeniami lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
były wpływające na kulturę prezentacje miast „Kraków w Lipsku” w 1995 
roku i „Lipsk w Krakowie” w 1998 roku. W Centrum Kultury Żydowskiej 
w  Krakowie odbył się jeden z wielu, na przestrzeni dziesięcioleci, kon-
certów Lipskiego Chóru Synagogalnego. Trudno sobie dziś wyobrazić, że 
w owym czasie grafiki z Druckgrafik-Symposions Hohenossig, które miały 
być wystawione w Krakowie, oraz krzesła, służące jako rekwizyty dla Lip-
skiego Teatru Tańca, musiały najpierw przejść odprawę celną.

Na szczęście zmieniło się to w momencie przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej w maju 2004 roku. Miasto Lipsk powitało dziesięć nowych 
państw członkowskich UE, w tym oczywiście Polskę wraz z miastem Kra-
ków, wielkim, wielodniowym wydarzeniem zatytułowanym „Bilet do Euro-
py”, w trakcie którego w ciągu handlowym PROMENADEN na Dworcu Głów-
nym można było posłuchać muzyki, zapoznać się z ofertą turystyczną 
i lokalnymi produktami oraz skosztować kulinarnych smakołyków.

Niemiecko-francuska instalacja światła i dźwięku „25 Her(t)z” na placu Szczepańskim w Krakowie  
(LTM, Bartek Dziedzic)

Instalacja „Show me where your heart is“ Marka Brandta, 2011 
wyświetlona na fasadzie Wawelu (Marek Brandt)
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W październiku 2005 roku ponownie odbyły się „Dni Lipska w Krakowie”, 
podczas których aspekt kulturalny odgrywał bardzo dużą rolę. Szczególne 
wrażenie zrobiło uroczyste nadanie Friedrichowi Magiriusowi tytułu Hono-
rowego Obywatela „królewskiego miasta Krakowa”. Miasto odwiedziła wtedy 
niezwykle duża liczba lipszczan. Do Krakowa przybyli muzycy i artyści plasty-
cy, miasto gościło również delegację przedstawicieli polityki i administracji 
na czele z ówczesnym Nadburmistrzem, a wkrótce potem Federalnym Mini-
strem Transportu, Wolfgangiem Tiefensee. W tym samym czasie przyjechali 
też przedstawiciele firmy Marketing Leipzig oraz wielu mieszkańców Lipska. 
Kraków odwiedzili także przedstawiciele kręgów żydowskich z Lipska.

Pięć lat później, w ramach „Dni Krakowa w Lipsku” prezentujących pol-
ską sztukę, muzykę, ofertę turystyczną i styl życia, powitaliśmy z rewizytą 
delegację z Krakowa. Niestety, 10 kwietnia 2010 r. Dni Krakowa musiały 
zostać odwołane z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem zięki 
administracji miasta Lipsk i jego Nadburmistrzowi Burkhardowi Jungowi 
planowana polsko-niemiecka msza w kościele św. Mikołaja zmieniła się 
w nabożeństwo żałobne za ofiary katastrofy. „Lipsk łączy się w żałobie 

z polskimi sąsiadami”, było widoczne z daleka na gigantycznym banerze 
zorgani zowanym dosłownie przez jedną noc przez firmę Leipzig Tourismus 
und Marketing GmbH. Mimo tych wydarzeń rok 2010 dał jeszcze powód 
do świętowania: bal w Operze Lipskiej, zorganizowany pod hasłem „Viva 
Cracovia”, był poświęcony Krakowowi.

Muzyka
Rok 2013 przebiegał w pełni pod znakiem muzyki. Rozpoczęliśmy 6 stycz-
nia prawykonaniem „Missa brevis” Krzysztofa Pendereckiego w kościele 
św. Tomasza, zamykającym jednocześnie jubileuszowy rok obchodów 
800-lecia Chóru Chłopięcego św. Tomasza w Lipsku. Podczas tej wizyty 
w Lipsku kompozytor zaprosił do Krakowa Orkiestrę Symfoniczną Rozgło-
śni MDR, która już w marcu wystąpiła w Operze Krakowskiej pod batutą 
Kristiana Järviego, prezentując m.in. II Koncert skrzypcowy „Metamorfozy” 
Krzysztofa Pendereckiego. 

W Centrum Kultury Moritzbastei gościnnie wystąpił Pianohooligan Piotr 
Orzechowski, a w Krakowie odbyło się spotkanie z krakowskim „Motion 

Teatr KTO z Krakowa prezentuje spektakl na Święcie Światła w 2009 roku na Georgring  
(LTM, PUNCTUM Stefan Hoyer) Hostessy z chustami z Krakowa na Balu w Operze w 2010 roku (Leipzig Opera Ball)
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Trio”, którego muzycy określili nowe możliwości gry na akordeonie. Ni-
czym latarnia morska wskazująca drogę był szkolny projekt kompozycji 
„geo_sounds” lipskiego stowarzyszenia Flügelschlag Werkbühne, który 
w latach 2013/14 skupił saksońskich i polskich uczniów, by przy profesjo-
nalnym wsparciu stworzyć nic innego jak muzyczną historię ziemi.

Wzajemne uczestnictwo miast partnerskich w najważniejszych wyda-
rzeniach kulturalnych, na przykład festiwalach, to już praktycznie norma. 
Zawsze jednak istnieje możliwość jej rozszerzenia i pogłębienia. W 2014 
roku na Festiwalu Bachowskim w Lipsku gościła krakowska Capella Cra-
coviensis. Mieliśmy okazję obserwować młodych muzyków z Krakowa 
i  Lipska podczas prób i występów w ramach Polsko-Niemieckiej Akade-
mii Orkiestrowej „b@ch für uns!”. W kolejnych latach miała miejsce wy-
miana muzyczna pomiędzy młodzieżowym zespołem muzycznym Michael 
Praetorius Leipzig a chórem Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. 

W 2018 roku Schola Cantorum, chór 
żeński i dziewczęcy miasta Lipska, 
wystąpił gościnnie w Krakowie.

W maju 2020 roku w Krakowskim 
Centrum Kultury Żydowskiej odby-
łaby się już 15. edycja Międzyna-
rodowych Dni Muzyki Felixa Men-
delssohna. Muzycy z Lipska byli 
już gośćmi pierwszej edycji w 2006 
roku. Kwartet Mendelssohna z Lip-
ska otworzyłby jubileuszową edy-
cję, tym samym byłby to już piąty 
raz, kiedy goście z Lipska wzięliby 
udział w Dniach Muzyki Felixa Men-
delssohna. Niestety, globalna pan-
demia koronawirusa udaremniła te 
plany, ale wszyscy uczestnicy mają 
nadzieję, że to tylko kwestia prze-
sunięcia w czasie.

Kultura+
Instytut Polski w Lipsku od ponad 
50 lat niezawodnie zapewnia swo-
im mieszkańcom dostęp do kultury 
polskiej, natomiast w Krakowie znajduje się Instytut Goethego. Stowarzy-
szenie „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków e.V.”, którego dyrektorem jest Bernd 
Karwen, w ciągu ostatnich kilku lat przyczyniło się w znacznym stopniu do 
stworzenia sieci kontaktów między aktorami sceny kulturalnej i niezależ-
nej obu miast. Szczególnie skorzystali na tym artyści sztuk współczesnych, 
czego dowodem są spotkania studyjne i wspólne wystawy zorganizowane 
np. w 2018 roku w starej fabryce przędzalni bawełny.

To najważniejsze wydarzenia kulturalne, ale partnerstwo miast ożywia 
i podtrzymuje przede wszystkim wymiana na niewielką skalę wielu współ-
pracujących ze sobą jednostek na różnych szczeblach. // ALBO

To najważniejsze wydarzenia kulturalne, ale to przede wszystkim wy-
miana na niewielką skalę jednostek na różnych szczeblach i ich współpra-
ca ożywia i podtrzymuje partnerstwo miast.

Młodzieżowy zespół muzyczny „Michael Praetorius” z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego 
w Krakowie w 2015 roku gościnnie w Nowym Ratuszu (Rainer Mende, Polnisches Institut Berlin – Filiale Leipzig)

W czerwcu 2013 roku lipscy artyści grafficiarze Sebastian 
Drechsel i Dirk Moll z „Graffitiverein e. V.” wzięli udział w Dniu 

Otwartych Drzwi Urzędu Miasta Krakowa (Graffitiverein)
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I jeszcze osobista wskazówka: podczas wizyty w Kra-
kowie każdy powinien poznać dwie słynne kobiety. Jed-
ną z  nich jest „Dama z gronostajem” pędzla Leonarda 
da Vinci, prezentowana w niedawno ponownie otwartym 
Muzeum Książąt Czartoryskich, drugą zaś – Maria, głów-
na postać największego gotyckiego ołtarza na świecie 
autorstwa Wita Stwosza, który znajduje się w kościele 
Mariackim. A  najpóźniej, gdy 
usłyszymy hejnał, melodię co 
godzinę graną na trąbce z wie-
ży kościoła Mariackiego, poko-
chamy Kraków już na dobre …

www.leipzig.de/international

Caren Marusch-Krohn, doktor historii sztuki, pracowała 
od 1991 r. w Biurze Kultury Miasta Lipska, gdzie była 
odpowiedzialna za „sztukę w przestrzeni publicznej” 

i międzynarodową wymianę kulturalną oraz kierowała takimi 
projektami, jak pomnik Carla Goerdelera i pomnik w miejscu 

zniszczonej synagogi przy Gottschedstraße. Od 2003 r. 
pracuje w Referacie Współpracy Międzynarodowej Urzędu 

Miasta Lipska i jest odpowiedzialna za działania w ramach 
partnerstwa miast, m.in. z Bolonią, Hanowerem, Krakowem, 

Lyonem i Salonikami, oraz prowadzi międzynarodowe 

Z lewej: „Dama z gronostajem”, Muzeum Czartoryskich (Muzeum Czartoryskich, Kraków, Wikipedia)  
U góry: Występ lipskiego baletu „Transfigura” w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie podczas obchodów 

Dnia Jedności Niemiec 3 października 2018 roku (Jan Graczynski)



Justyna Olszańska

Kraków i Lipsk współpracują ze sobą od 1973 roku, tworząc jedno z najstar-
szych i najtrwalszych partnerstw między polskimi i niemieckimi miasta-
mi. Aż trudno uwierzyć, że za kilka lat będą obchodzić jubileusz 50-lecia 
wzajemnych relacji. Kontakty naszych miast zostały zainicjowane jeszcze 
w czasach, gdy Europa była podzielona. Zostały one jednak odnowione 
w  nowych realiach ustrojowych w latach dziewięćdziesiątych i od tego 
czasu rozwijają się intensywnie w wielu dziedzinach.

Cieszę się, że w ramach mojej 
pracy w Biurze Współpracy Zagra-
nicznej UMK zajmuję się również 
współpracą z Lipskiem, miastem 
partnerskim, z którym wzajemne 
kontakty są nie tylko serdeczne, 
ale przede wszystkim wypełnio-
ne treścią. Współpracują ze sobą 
szkoły, muzea i organizacje poza-
rządowe. Eksperci i samorządowcy 
wymieniają doświadczenia. Bliskie 
kontakty utrzymują środowiska 
nauki i  kultury. Na bieżąco od-
bywa się wymiana młodzieżowa. 
Jako przykład podam, że ucznio-
wie krakowskiej szkoły budowlanej 
i geodezyjnej odbywali miesięczne 

praktyki w Lipsku. Młodzież z  krakowskiego Stowarzyszenia „U Siema-
chy” uczestniczyła w organizowanych w Lipsku spotkaniach na temat 
praw dziecka. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszą-
cych w  Krakowie korzysta z  doświadczeń, a także cennej pomocy Cen-

Bliskie relacje w codziennej pracy
Refleksje z Biura Współpracy Zagranicznej w Krakowie

trum Kształcenia Zawodowego Osób Słabosłyszących i Niesłyszących BBW 
w Lipsku. W ramach wizyt studyjnych spotykają się eksperci, pedagodzy 
szkół specjalnych szukają impulsów do dalszej twórczej pracy w swych 
placówkach. Artyści i działacze kultury niezależnej obu miast integrują się 
i rozwijają wspólne projekty. W tym roku, podczas pokazu mody „Made in 
Germany” w ramach Cracow Fashion Week, swoją kolekcję zaprezentowała 
lipska projektantka LUXAA.

Obecny kształt partnerstwa Lipska i Krakowa jest niewątpliwie efektem 
skumulowanych wysiłków bardzo wielu organizacji, stowarzyszeń, instytu-
cji, jak i osób indywidualnych, utrzymujących na co dzień dobre relacje. 
Ale to także owoc osobistego zaangażowania patronów tej współpracy, 
wśród których na pierwszym miejscu trzeba wymienić pastora Friedricha 
Magiriusa, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa i orędownika pojed-
nania polsko-niemieckiego. Z osobą Pastora kojarzą się zresztą same po-
zytywne emocje. Każdorazowo odwiedzając Kraków, w związku ze swoimi 
rozmaitymi projektami, tradycyjnie choć na chwilkę składa wizytę Prezy-
dentowi Miasta. Przekraczając próg Urzędu Miasta, wita się serdecznie 
z wszystkimi znanymi mu osobami. Pamiętam, że ku mojemu zdziwieniu, 
jeszcze do niedawna przybywał do Krakowa samochodem osobowym, 

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski (4. od prawej) wpisuje się do Złotej Księgi Miasta Lipska w Starym 
Ratuszu. Powodem jego wizyty było prawykonanie utworu „Epiphanias-Messe” Krzysztofa Pendereckiego w Lipsku na 

początku 2013 roku. Po prawej stronie stoi Lajkonik jako prezent od delegacji krakowskiej (Mahmoud Dabdoub)

Tablica pamiątkowa Solidarność na placu Augusta (Fromme)
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który osobiście prowadził. Na szczęście w jego podróżach każdorazowo 
towarzyszyła mu wspierająca go też na co dzień małżonka – Christel Ma-
girius. Energia i pasja działania Pastora są bardzo inspirujące i godne 
podziwu, szczególnie dla osób o wiele od niego młodszych. Kolejnymi 
osobami, dzięki którym ta współpraca może tak dobrze funkcjonować, są 
z pewnością sami gospodarze naszych miast. Na przestrzeni ostatnich lat 
mieli okazję do osobistych spotkań, rozmów oraz dyskusji, wspierali wiele 
cennych inicjatyw i przedsięwzięć. 19 czerwca 2014 r. Nadburmistrz Burk-
hard Jung otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP w uznaniu wybitnych 
zasług na rzecz pogłębienia polsko-niemieckiej współpracy regionalnej. O 
odznaczenie to wnioskował osobiście Prezydent Miasta Krakowa prof. Ja-
cek Majchrowski. Uczestniczył on w zorganizowanej w Lipsku uroczystości 
oraz wygłosił laudację na cześć Nadburmistrza.

Gdy myślę o współpracy z Lipskiem, bardzo ważnym wydarzeniem wyda-
je mi się organizowane 9 października w Lipsku „Święto Świateł”, na które 

zapraszani są również przedstawicie-
le miast partnerskich. Wydarzenie to 
upamiętnia pokojową rewolucję, która 
w 1989 roku doprowadziła do obalenia 
reżimu komunistycznego i przygotowa-
ła fundamenty pod zjednoczenie Nie-
miec. To mieszkańcy Lipska, demon-
strując masowo w pobliżu kościoła św. 
Mikołaja na rzecz wolności i demokra-
cji, w pokojowy sposób zmienili bieg 
historii. W Lipsku pamięta się jednak 
o tym, że bez polskiego zrywu wolno-
ściowego, bez polskiej „Solidarności”, 
nie byłoby wolności ani zjednoczenia 
Niemiec. Również w  tym roku z oka-
zji 30-lecia pokojowej rewolucji gło-
śno wybrzmiała troska o wartość, jaką 
jest demokracja. Współpracujące ze 
sobą europejskie miasta partnerskie 
nie włączają się wprawdzie w świat 
wielkiej polityki, ale dbają o  ochronę 
wspólnych wartości – pokoju, wolności, 
demokracji i tolerancji.

Jeżeli chodzi o moje wspomnienia, które związane są z Lipskiem jako 
miastem muzyki, w którym mieszkały i tworzyły tak znamienite osobowości 
świata muzyki, jak Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Robert oraz Clara Schu-
mann, nasuwa mi się przede wszystkim prawykonanie utworu „Epipha-
nias-Messe” Krzysztofa Pendereckiego. Utwór ten został skomponowany 
na specjalne zamówienie z okazji 800-lecia chóru i kościoła św. Tomasza. 
Pamiętam, że odbywający się 6 stycznia 2013 r. w Lipsku uroczysty kon-
cert z udziałem kompozytora, Nadburmistrza Lipska i Prezydenta Miasta 
Krakowa, inaugurujący symbolicznie jubileusz 40-lecia partnerstwa miast, 
bardzo utkwił w mojej pamięci. Impresje z tego wydarzenia zostały też 
uwiecznione w dokumencie filmowym „Penderecki. Droga przez labirynt”, 
poświęconym wybitnemu kompozytorowi i krakowianinowi.

Jaka będzie nasza współpraca w kolejnych latach? Przypuszczam, że 
poszerzy się ona o tematy, które stanowią obecnie aktualne wyzwania 

Tradycyjny postój w drodze do Krakowa Friedrich Magirius z Gabriele Goldfuß (z lewej)
I Caren Marusch-Krohn (z prawej) (zdj. prywatne) Krzysztof Penderecki, 2008 (Akumiszcza, Wikipedia)
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dla obu miast, jak rewitalizacja, smart city, rozwój trans-
portu, zmiany klimatyczne i demograficzne, poprawa 
jakości powietrza, transformacja przestrzeni postindu-
strialnych czy rozwój dużych nowych osiedli. Zostały 
poczynione już pierwsze kroki w kierunku organizacji 
konsultacji oraz wizyty studyjnej w zakresie rewitaliza-
cji miast. Pierwsze spotkanie eksperckie ma się odbyć 

z początkiem 2020 roku w Lipsku. 
Ponadto, tak jak w  przypadku in-
nych miast partnerskich Krakowa, 
współpraca będzie koncentrowała 
się zapewne na konkretnie spre-
cyzowanych projektach, również 
z udziałem innych podmiotów. Je-
stem przekonana, że kontakty na-
szych miast będą się nadal rozwi-
jać, intensyfikować oraz poszerzać 

o nowe dziedziny. Wspólnie musimy lepiej zrozumieć wyzwania, wobec 
których staną nasze miasta w nadchodzących latach.

http://www.krakow.pl/krakau_weltoffene_stadt

Justyna Olszańska pracuje w Biurze Współpracy Zagra-
nicznej Urzędu Miasta Krakowa i jest odpowiedzialna 
za kontakty z miastami partnerskimi: Frankfurtem nad 
Menem, Lipskiem, Wiedniem, Innsbruckiem i Solothurn. 
Zajmuje się kontaktami dla wszystkich niemieckoję-
zycznych podmiotów w Krakowie. Dorastała w Niem-
czech, studiowała prawo na Uniwersytecie Europejskim 
Viadrina oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Od 2006 roku mieszka w Krakowie.

19 czerwca 2014 roku Nadburmistrz Miasta Lipska Burkhard Jung otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP.  
Odznaczenie wręczył dr Jerzy Margański (Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie), a laudację wygłosił 

prof. Jacek Majchrowski (Stadt Leipzig)
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Bernd Karwen

Idealne partnerstwo miast można sobie wyobrazić jak dobre książkowe 
sąsiedztwo: żyjemy wszyscy razem w harmonii, ale każdy w swoim wła-
snym domu. W razie potrzeby pomagamy sobie nawzajem w małych i du-
żych sprawach. Ludzie rozmawiają ze sobą, pozdrawiają się, gdy się spo-

tykają, są przyjaźnie do siebie 
nastawieni. Sąsiedzi zaprasza-
ją się nawzajem na uroczysto-
ści i spontanicznie piją razem 
kawę. Znają się.

Partnerstwo miast może 
wykazywać wszystkie te cechy, 
zwłaszcza jeśli żyją nim oby-
watele, tzn. jeżeli mieszkańcy 
obu miast spotykają się, po-
znają się nawzajem i realizują 
razem różnego rodzaju przed-
sięwzięcia. 

Kiedy w 2012 roku powstało 
sto warzyszenie  „Partnerstwo 
Miast Lipsk-Kraków”, było to 
niewąt pliwie zasługą Friedri-
cha Magi riusa, który po pracy 
w Aktion Sühnezeichen Ost 
(Akcja Zna ku Pokuty – Służby 

dla Pokoju) w 1982 roku podjął służbę w kościele św. Mikołaja i który 
w  latach demokra tycznego przełomu przyczynił się do ukształtowania 
polityki miasta Lip ska. Kontakty z innymi krajami europejskimi, które 
udało mu się nawiązać przede wszystkim poprzez Aktion Sühnezeichen, 
pozostały dla niego zawsze ważne – zwłaszcza z Krakowem i Polską. 

Ze współpracy Aktion Sühnezeichen zdaje się wyłaniać przede wszyst-
kim obraz obozów letnich: Ludzie dający przykład, pomagający naprawiać 
wojenne zniszczenia i jednocześnie podtrzymujący pamięć o zbrodniach 
niemieckich narodowych socjalistów. Siła tych spotkań polegała również 
na tym, że ludzie z różnych krajów wnosili swój własny sposób postrzega-
nia historii i wymieniali się poglądami.

Friedrich Magirius swoją pracą zainspirował wiele osób w Lipsku do 
zaangażowania się, a także do utrzymywania kontaktów z Polską. Z okazji 
jego osiemdziesiątych urodzin kilku przyjaciół zdecydowało się założyć 
stowarzyszenie partnerstwa miast w celu dalszej promocji współpracy 
między Krakowem a Lipskiem. 

Założenie stowarzyszenia „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków” miało 
miej sce 5 stycznia 2012 r. Stowarzyszenie skupiało wiele osób, które mia-
ły dobre doświadczenia w kontaktach z Krakowem. Jednym z pierwszych 
projektów Stowarzyszenia była wystawa fotografii, której otwarcie maiło 
miejsce jesienią 2012 roku w dawnej siedzibie Biura Miasta Lipska na Ryn-

Co wyróżnia dobre  
partnerstwo miast?
Założenie stowarzyszenia „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków

Tablice pamiątkowe z nazwami wszystkich 14 miast partnerskich 
miasta Lipska na placu przed Ratuszem (Thomas Rötting)

Widoki z Rynku Głównego w Krakowie (Pixabay)
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ku. Uczniowie Ewangelickiego Centrum Szkolnego z Lipska utrwalili swoje 
wrażenia z partnerskiego miasta podczas ich podróży do Krakowa i po-
kazali na zdjęciach osobliwości i ciekawostki charakterystyczne dla obu 
miast pod tytułem „Kauziges KraLei” czyli „Osobliwy Kraków i Lipsk”. Na 
zaproszenie Stowarzyszenia w lipskim lokalu „Poniatowski Bar” wystąpił 
krakowski zespół „Vladimirska”, którego muzycy podczas pobytu mieszkali 
prywatnie u członków Stowarzyszenia. Niestety, stratą w historii miasta 
jest fakt, że polski lokal „Poniatowski Bar” już nie istnieje.

Jednym z powtarzających się wydarzeń w ramach działalności Stowa-
rzyszenia jest Salon Literacki Kraków, który podkreśla znaczenie Krakowa 
jako Miasta Literatury UNESCO. Na wystawie można było zobaczyć kolaże 
laureatki literackiej Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, gośćmi były m. 
in. Zośka Papużanka i Żanna Słoniowska. Stowarzyszenie wspiera także 
inicjatywy miasta mające na celu nawiązanie kontaktów z Krakowem, po-
cząwszy od projektów piłkarskich, a skończywszy na sztukach pięknych. 

W przyszłości pożądane byłoby również dalsze zacieśnianie kontaktów 
w ramach sieci partnerstw miast i inicjowanie np. projektów niemiec-
ko-polsko-ukraińskich lub polsko-francusko-niemieckich. Ale przede 
wszystkim ważne jest, aby obywatele Krakowa i Lipska poznali się nawza-
jem i wspólnie wymieniali pomysłami.

Nowe kontakty między mieszkańcami obu miast

Yvonne Meyer

Słyszałam już o istnieniu Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i przed ro-
kiem byłam uczestnikiem jednego z takich spotkań. Mimo to, na początku 
nie myślałam o tym, aby się aktywnie zaangażować. Dzięki innym projek-
tom, którymi kierowałam jako menadżer kultury, około roku 2016 stało 
się jasne, że kontakty między pracownikami kultury obu miast są o wiele 
za rzadkie, przede wszystkim duże zainteresowanie było ze strony sceny 
niezależnej.

Z moją koncepcją zmiany tej sytuacji zwróciłam się do Stowarzysze-
nia Partnerstwa Miast. Wróciłam do domu ze zgodą na realizację projektu 
w Stowarzyszeniu i, jak to się czasem zdarza w życiu, jako nowo wybrany 
skarbnik w zarządzie. 

Bartolomeo Koczenasz prezentuje swoje prace w Kraków Art House w 2017 roku (Marusch-Krohn) 

Impresje z ogrodu  Kraków Art House, po lewej: TV Polska w rozmowie  
z aktywnymi uczestnikami niezależnej sceny  kulturalnej Lipska (Marusch-Krohn)
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Następnie zorganizowaliśmy dwie 
wycieczki w 2017 i 2018 roku, jed-
ną dla artystów sceny niezależnej 
z Lipska do Krakowa oraz rewizy-
tę partnerów w naszym mieście. 
Istotną podstawową zasadą naszej 
pracy jest to, że ludzie mogą się 
spotykać, poznawać i nawiązywać 
kontakty. Chcemy odkrywać miej-
sca i inicjatywy, które sami z tru-
dem znaleźlibyśmy lub których nie 
znaleźlibyśmy w ogóle. Zatem nasi 
partnerzy i przyjaciele w Krakowie 
są bardzo ważni, ponieważ poma-
gają w przygotowaniu programu.

W oparciu o zainteresowania 
uczestników organizujemy spo-
tkania z ciekawymi ludźmi w sto-
warzyszeniach, ośrodkach kultury, 
na uniwersytetach, w ratuszu, itp. 
Spotykamy się z nimi jako grupa, 
czasem w mniejszych podgrupach, 
zapraszamy ich na nasze kolacje 

lub organizujemy spotkania indy-
widualne, aby w rozmowie rozwinąć 
ten czy inny pomysł. Dla naszych 
uczestników szukamy rodzin, u któ-
rych mogą przenocować prywatnie. 
Dzięki takiemu podejściu zanurza-
my się głęboko w rzeczywistość lu-
dzi żyjących w mieście partnerskim, 
zdobywamy ciekawe spostrzeżenia, 
nawiązujemy prawdziwe kontakty, 
sami poznajemy wiele nowych in-
stytucji i rozpowszechniamy ideę 
partnerstwa miast w obu miastach.

Na przyszłość pragniemy ustabi-
lizować naszą pracę i zachęcić wie-
le innych osób do nawiązywania 
kontaktów i tworzenia wspólnych 
projektów. Ponieważ pracujemy na 
zasadzie wolontariatu w oparciu 
o  finansowanie projektów, wszel-
kie wsparcie jest mile widziane.

Wszystkie osoby, które są zain-
teresowane współpracą lub mają 
pomysł na własne projekty, za-
praszamy do przystąpienia do Stowarzyszenia. Chętnie oferujemy naszą 
wiedzę i doświadczenie każdemu, kto chciałby spróbować czegoś nowego. 
Jeśli ktoś nie chciałby brać udziału osobiście, ale uważa naszą inicjatywę 
za dobry pomysł, może wesprzeć nas finansowo poprzez członkostwo lub 
darowizny.

W 2023 roku Partnerstwo Miast będzie obchodziło 50. rocznicę zało-
żenia – naszym wielkim celem jest, aby do tego czasu zostało zawiązane 
podobne stowarzyszenie w Krakowie, które będzie partnerem naszego 
Stowarzyszenia w Lipsku.

www.leipzig.polnischekultur.de
www.leipzig-krakau.de

Bernd Karwen od 1999 roku jest pracownikiem Instytutu 
Polskiego w Lipsku (od 2008 roku Instytutu Polskiego 
w Berlinie – Oddział w Lipsku) i zajmuje się wymianą 

kulturalną. Jednocześnie jest prezesem stowarzyszenia 
„Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków”.

Yvonne Meyer studiowała slawistykę zachodnią i teatro-
logię (studia magisterskie) w Lipsku. Jako niezależna 

menadżerka kultury tworzy i realizuje międzynarodowe 
projekty kulturalne i edukacyjne, a w szczególności 

w ramach wymiany niemiecko-polskiej. Od 2016 roku 
jest skarbnikiem w zarządzie stowarzyszenia „Partner-
stwo Miast Lipsk-Kraków”. (Foto: Anja-Christin Winkler)

Impresje z „Forum Designu“ w Krakowie, 2017 (Marusch-Krohn)

Logo polskiego baru i restauracji Poniatowski. 
Lokal działał w Lipsku od 2013 do 2017 roku. 6766



Wywiad z Markiem Bruno-Kamińskim (Stephanie von Aretin)

Wraz z nadejściem przemian politycznych w 1989 roku do krakow-
skiego Urzędu Miasta przybyli nowi przywódcy. Jaki był Twój związek 
z Lipskiem w tamtych latach?

Do końca 1990 roku na ulicy Stolarskiej swoją siedzibę miało Centrum 
Kul tury i Informacji NRD. Znajdowało się ono w budynku obok obecnego 
Konsulatu Generalnego Niemiec. Studiowałem germanistykę i zostałem 
tam zatrudniony, wymagana była dobra znajomość języka niemieckiego. 
Potem nadeszły absurdalne czasy. W Urzędzie Miasta wszystko było nowe. 
Początkowo w Urzędzie nie znalazło się miejsce dla międzynarodowej 
jednostki. Teraz od wielu lat jesteśmy w tym samym budynku, na trzecim 
piętrze budynku magistratu. Pracowałem tam od 1991 roku do mojego 
odejścia na początku 2018 roku. To prawie 27 lat. Oczywiście, w tym czasie 
pojawiało się pytanie: Co się stanie z Lipskiem? Dla Krakowa kontynuacja 
partnerskich kontaktów z miastami z krajów byłego bloku komunistyczne-
go była problemem. Nie wszystkie kontakty zostały odnowione. Lipsk jest 
jednym z niewielu przykładów, gdzie to się jednak udało.

Dlaczego odnowione zostało właśnie to partnerstwo?
Uważam, że były to wysiłki kilku osób w Urzędzie Miasta, zwłaszcza w Lip-
sku. W tym czasie odnowieniem kontaktów była szczególnie zainteresowana 
Gabriele Bock, szefowa w Referacie Współpracy Międzynarodowej Urzędu 
Miasta Lipska. Wkrótce aktywnie zaangażował się w to także pastor Friedrich 
Magirius, nadburmistrz Lipska. Punktem kulminacyjnym tej wczesnej fazy 
były Dni Krakowa, organizowane w Lipsku w 1995 roku. Było to dość duże wy-
darzenie, którego wynikiem było odnowienie w październiku tego samego 
roku kontaktów partnerskich między Krakowem a Lipskiem. Po nich odbyły 
się Dni Lipska w Krakowie w 1998 roku. Rok 2004, kiedy Polska przystąpiła 
do Unii Europejskiej, oraz rok 2005 były moim zdaniem najbardziej aktyw-
nymi latami w partnerstwie miast. Kiedy we wrześniu i październiku 2005 r. 

w Krakowie zorganizowano Dni Lipska, Rada Miasta Krakowa zdecydowała 
przyznać panu Magiriusowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Jak argumentowano przyznanie panu Friedrichowi Magiriusowi tytu-
łu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa?

Otrzymał go za wielkie zaangażowanie na rzecz pojednania, za współpracę 
i przyjaźń między Polakami i Niemcami, szczególnie w świetle doświad-
czeń II Wojny Światowej.

Gdzie pojawiały się problemy w jeszcze młodziutkiej współpracy?
Wiele kontaktów nie wytrzymało próby czasu i nie trwało długo. Kiedy 
Polska otworzyła się na Zachód, stare partnerstwa miast – ale to jest moje 
prywatne zdanie – zostały odsunięte na drugi plan. W pierwszej kolejno-
ści liczyły się miasta zachodnie. Potrzeba było dużo czasu i przekonania, 
aby w Lipsku ponownie zobaczyć prawdziwego partnera. Nie mogliśmy też 
wysyłać tak wielu delegacji. Kraków był wówczas mocno zadłużony.

„Wymagało to dużej siły 
przekonywania”
27 lat w służbie partnerstwa miast

Wieża Ratuszowa na Rynku Głównym w Krakowie (Pixabay) 
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Co się stało potem?

W latach 2006-2010 nie było zbyt wiele dużych projektów – raczej reali-
zowane były różne projekty mniejsze. Aż w końcu zdecydowano się na 
zorganizowanie Dni Krakowa w Lipsku. Miało to miejsce w 2010 roku. Nie-
stety, drugiego dnia, dziesiątego kwietnia 2010 r. doszło do tej straszliwej 
katastrofy lotniczej, w której zginął prezydent, jego żona i duża delegacja 
rządowa. Na początku nie wiadomo było, czy kontynuować rozpoczęte już 
Dni Krakowa. Następnie postanowiono zmienić program, odwołać imprezy 
rozrywkowe i skupić się na aspektach duchowych, czyli na spotkaniach. 
Obejmowało to również specjalnie odprawioną mszę w kościele św. Mi-
kołaja na cześć ofiar katastrofy. Miasto Lipsk w solidarności z Krakowem 
stworzyło wielki baner. Nosił on napis: Lipsk łączy się w żałobie z polskimi 
sąsiadami. W 2010 roku dużym wydarzeniem był również Bal w Operze, 
który odbył się pod hasłem partnerstwa z Krakowem.

W jakim momencie ujawniła się trudna przeszłość tych dwóch 
 krajów?

Na przykład podczas dużego wydarzenia na cześć Bitwy Narodów w 2013 
roku. Przedstawiciele Krakowa zostali zaproszeni i wzięli udział w tych 
uroczystościach. Dla nas, dla polskiej strony nie było to takie łatwe. Lipsk 
świętował zwycięstwo nad Napoleonem, który był naszym obrońcą. Dla-

czego więc mielibyśmy to świętować? W tamtych czasach wszyscy mieli-
śmy nadzieję, że Napoleon przywróci państwo polskie. Politycznie jego 
klęska w Bitwie Narodów była dla nas „wielką porażką”. 

Jakie są Pana osobiste wspomnienia w związku ze współpracą w 
ramach partnerstwa miast?

Moje osobiste wspomnienia to przede wszystkim codzienne kontakty 
z Caren Marusch-Krohn z Referatu Współpracy Międzynarodowej Urzędu 
Miasta Lipska. I  bardzo częste kontakty z panem Magiriusem. Bez tych 
codziennych kontaktów wiele wydarzeń nie miałoby miejsca. Wymagało 
to dużej siły przekonywania. Nie było to takie proste, bo dla Kancelarii 
Prezydenta Miasta Krakowa kontakty z Lipskiem były ważne, ale absolut-
nie nie były priorytetowe. Trzeba było przedstawić różne argumenty. Dość 
często zdarzały się przecież wzajemne wizyty.

Plakat i baner wywieszony po tragicznej katastrofie lotniczej podczas Dni Krakowa w Lipsku w 2010 roku.  
Dzisiaj na tym miejscu znajduje się biurowiec Trias (Marusch-Krohn/Fromme)

Instalacja światła z okazji 200. rocznicy Bitwy Narodów i 100. rocznicy uroczystego otwarcia kompleksu  
Pomnika Bitwy Narodów w 2013 roku (LTM, Grundmann Westend-PR)
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Jak ocenia Pan sytuację, w której Kraków ma aż trzy niemieckie mia-
sta partnerskie?

To bardzo rzadkie, w rzeczy samej. Ma to jednak historyczne powody. Do 
1990 roku nie było praktycznie żadnej możliwości zawiązania partnerstwa 
z zachodnioniemieckim miastem. Wysiłki na rzecz ustanowienia partner-
stwa z Norymbergą trwały wiele lat. W 1979 roku Norymberga była pierw-
szym niemieckim miastem po drugiej stronie ówcześnie dwóch różnych 
państw.

Kolejnym miastem partnerskim został Frankfurt.
Frankfurt włożył w to wiele wysiłku. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
było to spore zamieszanie. We Frankfurcie istniała aktywna organizacja, 
„Koło Przyjaciół Frankfurt – Kraków”. W grudniu 1991 roku zrobiono dwie 
rzeczy: delegacja z Krakowa pojechała do Norymbergi i do Frankfurtu. 
W  Norymberdze partnerstwo zostało odnowione. A trzy dni później zo-
stał podpisana pierwsza umowa pomiędzy Krakowem a Frankfurtem. Nie 
było łatwe, że tak powiem, opiekowanie się trzema miastami partnerskimi 
w Niemczech.

Jaki był dla Pana najważniejszy aspekt part-
nerstwa?

Normalne kontakty, które prowadzą do kon-
kretnych rezultatów. Że coraz więcej ludzi się 
poznaje. Ważne było, aby w wymianie brali 
udział młodzi ludzie. W międzyczasie Kraków 
angażuje się również w projekty międzyna-
rodowe. Ale to jest praca bardziej oparta na 
projektach. Obecnie najczęściej odbywają się 
konferencje, w których uczestniczy kilka miast 

partnerskich, na przy-
kład w zakresie gospo-
darki komunalnej lub 
terenów zielonych.

Czy ma Pan poczucie, że oba miasta zbliżyły się do celu, jakim było 
pojednanie?

Tak, w Lipsku założono stowarzyszenie, którego celem jest promowanie 
partnerstwa. Do tego doszło Święto Światła oraz piękne imprezy organizo-
wane przez Ośrodek Turystyki i Marketingu w Lipsku. Współpraca rozwija 
się w wielu obszarach. Jesteśmy z tego dumni.

Marek Bruno-Kamiński pracował w Biurze Współpracy 
Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa od 1991 roku do 
początku 2018 roku. Wcześniej studiował germanistykę 
oraz pracował w Centrum Kultury i Informacji NRD.

Miasta partnerskie Krakowa: Norymberga, Frankfurt nad Menem i Lipsk (Pixabay)

Odnowienie partnerstwa miast Lipska i Krakowa w 1995 roku
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Harald Kirschner pojechał do miasta partnerskiego, aby zainstalować 
i otworzyć wystawę – i doświadczył czegoś zupełnie niespodziewanego. 
Historia pewnej serii zdjęć. (Zapisała: Stephanie von Aretin)

Początki historii wyglądały następująco: Od 1988 roku w Lipsku planowa-
no wystawę zatytułowaną „Miasto”, która we wrześniu 1989 roku została 
otwarta w muzeum Grassi. Udział wzięło około 20 fotografów ze Stowa-
rzyszenia Artystów Plastyków (Verband der Bildenden Künstler (VBK)): 
Evelyn Richter, Marion Wenzel, Uwe Frauendorf, Karin Wieckhorst, Peter 

Oehlmann i wielu innych. „To, co 
przedstawiliśmy, było czymś po-
między miłością a  nienawiścią”, 
wspomina Harald Kirschner. „Na 
zdjęciach pokazaliśmy punków, 
portrety, tematy środowiskowe. 
Dla mieszkańców Lipska wystawa 
stała się okazją do dyskusji i tak 
też przebiegała rozmowa pane-
lowa”. Dyskusję na podium pro-
wadzili: historyk sztuki Ina Gille, 
publicysta i historyk sztuki Peter 
Guth, artysta kabaretowy Bernd-
-Lutz Lange, działacz na rzecz praw 
obywatelskich Roland Quester, se-
kretarz do spraw kultury SED Kurt 
Meyer i główny architekt Dietmar 
Fischer.

Harald Kirschner wraz ze swo-
im kolegą, fotografem Michaelem 
Schefferem, zostali wybrani do za-
prezentowania zdjęć podczas Dni 

Kultury w Krakowie – miało to mieć miejsce w tym samym czasie, co uro-
czyste przyjęcie z okazji obchodów 40-lecia NRD, które miało się odbyć 7 
października w Centrum Kultury. Na początku nie był zbytnio zachwycony 
tym pomysłem: „Nie byliśmy zbyt euforycznie nastawieni do tej podróży. 
Byliśmy fotografami i chcieliśmy brać udział w poniedziałkowych demon-

Październik 1989 w Krakowie
Obrazy historyczne z niespokojnych czasów

stracjach w Lipsku”. Ale to, co przeżyli w Krakowie, postawiło rodzącą się 
rewolucję w rodzinnym mieście w zupełnie nowym świetle. Grupa 200 do 
300 młodych ludzi z niezależnej i opozycyjnej inicjatywy młodzieżowej WiP 
(Wolność i Pokój) symbolicznie zamurowała wejście do Centrum Kultu-
ry i  Informacji NRD oraz umieściła hasła i plakaty, upamiętniając ofiary 
muru berlińskiego. NRD jako państwo zostało zanegowane. „Wiedzieliśmy, 
że w Polsce istniała trochę większa swoboda, ale nie spodziewaliśmy się 
takiej solidarności z Nowym Forum w Lipsku. Byliśmy zaskoczeni zrywem 
w Krakowie, o ileż dalej oni już byli”, mówi dziś Kirschner. Harald Kirschner 
nie był naocznym świadkiem tej akcji solidarnościowej. Ale kilka godzin 
później udało mu się w imponujący sposób sfotografować jej efekt koń-
cowy. Aby dowiedzieć się więcej o sytuacji politycznej w Polsce, Harald 
Kirschner i Michael Scheffer udali się również do biura Solidarności, gdzie 
jako mieszkańcy Lipska zostali bardzo ciepło przyjęci. „Polacy mówili rze-
czy, o których nawet nie myśleliśmy. Skreślili w NRD wszystko oprócz N, 
w zamyśle mieli już wizję zjednoczenia. Ta swoboda wypowiadania wła-
snego zdania — to napawało nas optymizmem”.

1989 r.: symboliczne zamurowanie wejścia do Centrum Kultury i Informacji NRD (Harald Kirschner)

Zapowiedź lipskiej wystawy „Die Stadt”, zaprezentowanej 
w  Krakowie w październiku 1989 roku (Harald Kirschner)
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Po powrocie do Lipska Kirschner nie zdołał nawet wy-
wołać zdjęć. Podczas gdy był całkowicie zaangażowany 
w fotografowanie//całkowicie pochłonięty fotografowa-
niem poniedziałkowych demonstracji, zdjęcia z Krako-
wa na długo utknęły w archiwum. Dla fotografa jednak 
zdjęcia te mają ogromną wartość jako dokument tamtych 
czasów. „Do dziś napawają mnie nadzieją i odwagą do 
otwartego wyrażania swojego zdania, w celu osiągnięcia 
pozytywnych zmian. Demokracja nie jest darem. Już wte-

dy byli to przede wszystkim młodzi 
ludzie, którzy wyszli na ulice i po-
kazali flagę”, mówi Kirschner. „Dzi-
siaj nie jest inaczej”.

www.bonnie.berta.me

Harald Kirschner urodził się w 1944 roku w Libercu 
(Czechy). W latach 1968-1973 studiował fotografikę na 
Akademii Sztuk Wizualnych (HGB) w Lipsku. W latach 
1973-1981 był aspirantem i wykładowcą akademickim 
na HGB. Od 1981 roku pracuje jako niezależny fotograf 
w Lipsku, skupiając się na reportażu i fotografii jako 
dokumencie społecznym.

U góry: Dni Lipska w Krakowie w październiku 1989 roku.  
Po prawej: W tym samym czasie odbywały się akcje solidarnościowe z Nowym Forum w Lipsku (Harald Kirschner)



Aspekty współpracy



dr Volker Rodekamp

Do nawiązania przyjaźni potrzebne są zawsze specjalny impuls i okazja, 
nawet jeżeli początkowo nie wiadomo, w jakim kierunku i w jaki sposób 
rozwiną się one później – a wszyscy wiemy, że pierwsze kroki są zawsze 
najtrudniejsze i pełne niepewności.

Moje wspomnienia rozpoczynają się od inicjatywy miasta Brugii, które 
w ramach przygotowań do bycia Europejską Stolicą Kultury 2002 przed-
stawiło pomysł wystawy o historycznym znaczeniu Via Regii z Brugii przez 
Lipsk do Krakowa.

Pomimo obiecujących wstępnych ustaleń, projekt nie został zreali-
zowany. Pozostało jednak trwałe przekonanie, że kultura i historia obu 
miast partnerskich, Lipska i Krakowa, splatają się w szczególny spo-
sób: geograficznie pod kątem handlowym oraz historycznie ideowo, ale 
przede wszystkim istotną rolę odgrywają aspekty kulturowe i polityczne. 
Przykła dem tego są losy księcia Józefa Antoniego Poniatowskiego – mę-
czennika w Lipsku w 1813 roku, tragicznego bohatera Polski – czcigodnego 
i ukochane go „syna” Krakowa.

Muzeum Historii Miasta Lipska zawsze pracowało nad powiązaniami 
historii Lipska z historią Europy, i jej szczególnymi związkami z środko-
wo-wschodnioeuropejskimi sąsiadami. Moja wizyta w Krakowie w 2008 
roku odbyła się również w tym kontekście. Oprócz spotkania z dyrektorem 
Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyło się również pierwsze spo-
tkanie z drem Michałem Niezabitowskim, młodym dyrektorem Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, który właśnie objął urząd. Był to początek 
istniejącej do dziś współpracy muzeów historycznych w Lipsku i Krakowie 
oraz serdecznej przyjaźni między ich dyrektorami.

Zainspirowała nas idea partnerstwa, mającego na celu pojednanie i eu-
ropejską perspektywę historyczną. To miał być fundament naszej przyszłej 
współpracy: Od teraz muzea miały współpracować i uczyć się od siebie 

nawzajem; miały dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz wspólnie po-
dejmować nowe przedsięwzięcia.

W ramach przygotowań do 200. rocznicy upamiętnienia Bitwy Narodów 
w 1813 roku oraz 100. rocznicy odsłonięcia pomnika Bitwy Narodów w 1913 
roku w Lipsku zrealizowano pierwszy konkretny wspólny projekt. Przy 
wsparciu firmy VNG i pośrednictwie Niemiecko-Polskiego Towarzystwa 
Saksonii, historyczne sio dło księcia Poniatowskiego ze zbiorów Muzeum 
Historii Miasta Lipska, zostało – dzięki współpracy z krakowskimi pracow-
niami konserwatorskimi na Wa welu – przywrócone do stanu umożliwia-
jącego jego ekspozycję – pierwszy przykład zrównoważonego partnerstwa 
muzealnego Lipsk-Kraków. Po latach fachowo i misternie odrestaurowa-
ne siodło zostało zaprezentowane jako eksponat wypożyczony z Lipska 
podczas dużej wystawy w Krakowie, która została otwarta wspólnie przez 
prezydentów Niemiec i Polski.

Kiedy obcy stają się przyjaciółmi
O współpracy Muzeum Historii Miasta Lipska z Muzeum 
Historycznym Miasta Krakowa

Plakat z okazji 200. Rocznicy Bitwy Narodów w 2013 roku, Rynek Główny w Krakowie (LTM)
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Pierwszym ogromnym dowodem zaufania ze strony naszych krakow-
skich przyjaciół była ich chęć zaprezentowania lipskiej wystawy „Aryzacja 
w Lipsku” jako pierwszej specjalnej wystawy w „Fabryce Schindlera” tuż 
przed jej oficjalnym otwarciem – wspaniały gest pojednania, za który z ca-
łego serca jestem wdzięczny.

Jakiś czas później mogliśmy zaprezentować w Lipsku cyfrowo animo-
waną wystawę na temat średniowiecznego Krakowa – była to okazja do 
zapoznania się z początkami naszej wspólnej historii handlowej i targowej.

Naszą naczelną zasadą była zawsze wzajemna wymiana pomysłów mię-
dzy młodymi badaczami i kolegami. W ten sposób można było zapoznać 
się bezpośrednio z pracą i realizowanymi zadaniami w danym muzeum. 
Chodziło o praktyczne doświadczenia, na przykład, jak i według jakich kry-
teriów muzea gromadzą, dokumentują, konserwują i badają swoje zbiory 
oraz według jakich zasad je eksponują, przekazują i komunikują. Ten żywy 
program wymiany dał podstawę zaufaniu i doprowadził do przyjaźni.

W celu podtrzymania profesjonalnej wymiany, dr Volker Rodekamp 
został powołany przez Prezydenta Miasta Krakowa na dwie kadencje do 
Międzynarodowej Rady Naukowej Muzeum Historycznego Miasta Krako-
wa. Był to okres intensywnych spotkań i inspirującego dyskursu. Ważny-
mi elementami współpracy były sympozja, cykle wykładów i konferencje 
naukowe, z których ostatnia odbyła się we wrześniu 2019 roku na temat 
„Aktualnej roli muzeów miejskich – muzeów jako części naszego zmie-
niającego się społeczeństwa”. Dr Volker Rodekamp jest nadal członkiem 
redakcji naukowej serii wydawniczej w muzeum.

Partnerstwo instytucjonalne prze-
kształciło się w osobistą przyjaźń  – 
w  duchu wspólnej europejskiej od-
powiedzialności. Oba miasta, Lipsk 
i Kraków, już dawno wróciły na scenę 
europejską i są ważnymi ośrodkami 
europejskiej kultury obywatelskiej. 
W  wyniku działania niszczycielskich 
sił XX wieku w niepamięć popadło 
wiele rzeczy, które dzisiaj ponownie 
stają się widoczne; dwa miasta zjed-
noczone tęsknotą za pokojem i wol-
nością oraz duchem pojednania.

Tę formę współpracy międzyna-
rodowej, porozumienia i pojednania 
należy koniecznie dalej rozwijać. Mam 

Impresje z Muzeum Fabryki Schindlera w Krakowie (Marusch-Krohn)

Volker Rodekamp (od lewej) i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Michał Niezabitowski, w dniu 9 październi-
ka 2019 roku wpisują się do księgi gości Referatu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska (Thomas Rötting)

Katalog wystawy  
„Aryzacja w Lipsku” w Fabryce Schindlera 2006/2007 

(Repro Stadt Leipzig)
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wielką nadzieję, że oba muzea – w Lipsku i w Krakowie – 
będą nadal podążać drogą, którą obrały, aby lepiej po-
znać się nawzajem, abyśmy mogli lepiej zrozumieć, co nas 
ukształtowało, kim i jacy jesteśmy dzisiaj. Przyczyniają się 
do tego również nasze muzea historyczne ze swoimi te-
matami i zbiorami – obcy stają się przyjaciółmi.

www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de
www.stiftung-voelkerschlachtdenkmal-leipzig.de

Volker Rodekamp urodził się w Bielefeld w 1953 roku. W latach 1973–1980 studiował ekonomię, etnologię 
i dziennikarstwo na Uniwersytecie Technicznym w Brunszwiku i na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma 
w Münster. Od 1996 do 2019 roku był dyrektorem Muzeum Historii Miasta Lipska, od 2010 do 2014 roku 
przewodniczącym Niemieckiego Stowarzyszenia Muzeów. Od 2012 roku jest dyrektorem zarządzającym 
Fundacji Völkerschlachtdenkmal Leipzig.

Delegacja z Lipska w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie podczas obchodów Dnia Jedności Niemiec 
3 października 2017 roku (Jan Gracznski)

Uroczyste złożenie wieńca pod Pomnikiem Poniatowskiego: 19 października 2013 r.  
Jan Ciechanowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Wojciech Więckowski, wicedyrektor Instytutu 

Polskiego w Berlinie, prof. Sabine von Schorlemer, Saksońska Minister Stanu ds. Nauki i Sztuki oraz Torsten Bonew, 
Burmistrz do spraw finansów miasta Lipska (od lewej) uhonorowali polskiego wodza, księcia Józefa Antoniego 

Poniatowskiego w dniu jego 200. Rocznicy śmierci (Westend)

Volker Rodekamp (od lewej) i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Michał Niezabitowski, podczas 
 uroczystego pobrania ziemi z grobu księcia Poniatowskiego na cmentarzu św. Jana (Christoph Kaufmann)84



Katarzyna Sokołowska (Spisała: Stephanie von Aretin)

Moja mama jest z Warszawy. Urodziła się w środku straszliwego piekła Po-
wstania Warszawskiego w 1944 roku. Jej rodzina, która mieszkała na Woli – 
dzielnicy, w której niemieccy żołnierze wymordowali dziesiątki tysięcy cy-
wilów – zdążyła w samą porę opuścić Warszawę i przeniosła się na wschód 
na Mazury. Moi dziadkowie nigdy nie poradzili sobie z traumatycznymi 
przeżyciami z tamtych czasów. Zmarli we wczesnych latach sześćdziesią-
tych, nie chcąc nigdy o tym mówić. Moja babcia popełniła samobójstwo 
i zakładamy, że ta decyzja była związana z tymi strasznymi wydarzeniami 
z okresu wojny.

Dlaczego o tym wspominam? Żeby wyjaśnić reakcję mojej rodziny, kiedy 
zdecydowałam się studiować germanistykę. Moja matka chrzestna, która 
jako jedyna jeszcze mieszkała w Warszawie, nie była w stanie zrozumieć 
mojego zainteresowania językiem niemieckim. Kiedy ktoś w jej otoczeniu 
mówił po niemiecku, czuła się nieswojo.

Ale ja kochałam ten język. Pojechałam nawet do Berlina na studia na 
Uniwersytecie Humboldta. W dniu zjednoczenia Niemiec byłam przy Bra-
mie Brandenburskiej. Wtedy zamknęło się dla mnie pewne koło, ponieważ 
rozumiałam i nadal rozumiem siebie jako ogniwo w historii polsko-nie-
mieckiej. Wiem o traumatycznych wspomnieniach w mojej rodzinie, ale 
i sama poznałam Niemcy będąc na uniwersytecie. Tam też poznałam mo-
jego późniejszego męża, który również pochodził z Polski i pracował nad 
swoją pracą doktorską w szpitalu Charité. 

Ale najpierw wróciłam do Polski, wstąpiłam do służby dyplomatycznej 
i pod koniec lat dziewięćdziesiątych pracowałam przez dwa lata w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych. Zawsze interesowała mnie polityka i spra-
wy międzynarodowe. Byłam zatem bardzo blisko wydarzeń politycznych, 
na przykład kiedy niemiecki minister spraw zagranicznych Joschka Fischer 
i komisarz UE Günther Verheugen odwiedzili Polskę i kiedy w Sejmie prze-
mawiał papież Karol Wojtyła. Nasz ówczesny minister spraw zagranicznych 

Bronisław Geremek był zwolennikiem idei europejskiej. Bardzo podobała 
mi się praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i śledzenie ekscytu-
jących negocjacji, dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Mój mąż dostał pracę niedaleko Lipska i ja również starałam się o sta-
nowisko konsularne w Konsulacie Generalnym RP w Lipsku, najpierw jako 
attaché, później jako wicekonsul. W ten sposób oboje mogliśmy reali-
zować nasze ambicje zawodowe w Saksonii. Kiedy objęłam stanowisko, 
ówczesny konsul generalny Jan Granat powiedział z przymrużeniem oka: 
„Witamy na długie lata wygnania”. To zdanie było jak omen, zostałam 
w Lipsku, nawet kiedy w 2008 roku Konsulat Generalny został zamknięty.

Jedno z moich pierwszych zadań było od razu związane z Krakowem. 
Zostałam przedstawiona Friedrichowi Magiriusowi, lipskiemu „Lechowi 
Wałęsie”, jak wówczas o nim mówił konsul generalny. Friedrich Magirius 
otrzymał w 2005 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, a ja 
miałam przyjemność przygotowywać to przedsięwzięcie. Od tego czasu 
wielokrotnie byliśmy razem w Krakowie. Kiedy w 2011 roku Markus Kopp 

„Ogniwo łączące Polskę i Niemcy”
Dyplomata Katarzyna Sokołowska o subtelności stosunków między 
tymi dwoma krajami

Wieczorna aura w Lipsku, w tle City Hochhaus i kościół św. Tomasza (Fromme)
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został Konsulem Honorowym RP w Wolnym Kraju Saksonii, przedstawili-
śmy mu naszych przyjaciół i przedstawicieli partnerstwa miast w Krakowie. 
Do dziś jestem często osobą kontaktową, jeśli chodzi o dyplomatyczne 
subtelności w kontaktach między tymi dwoma krajami. I oczywiście do-
staję wiele telefonów z zapytaniami, takimi jak „zgubiłem dowód osobi-
sty ... urodziło nam się dziecko... chcę wziąć ślub w Niemczech, co muszę 
robić” ... i podobnymi. 

Życie codzienne w Konsulacie Generalnym, a także w Konsulacie Hono-
rowym jest niezwykle zróżnicowane. Konfrontowani jesteśmy ze wszelkie-
go rodzaju pytaniami, jakie mogą mieć obywatele polscy w Niemczech lub 
zainteresowani Polską Niemcy. Niestety, dotyczy to również tragicznych 
zdarzeń, kiedy na przykład musimy ustalić dane osobowe po wypadku. 
Pamiętam, kiedy rodzice czwórki młodych ludzi, którzy zginęli w wypadku, 
pojawili się w moim biurze. To zdarzenie poruszyło mnie osobiście, wybie-
gając daleko poza służbowe zadania.

Kiedy Konsulat Generalny w Lipsku został zamknięty, a wkrótce potem 
Instytut Polski stał się tylko filią biura w Berlinie, wielu mieszkańców Lip-
ska protestowało – nie tylko pojedyncze osoby, ale i całe instytucje. Nigdy 
tego nie zapomnę. Przynajmniej udało się uratować Instytut Polski.

W międzyczasie znalazłam w Lipsku mój drugi dom. Tu 
urodziły się nasze dzieci, które mówią po polsku i po nie-
miecku. Ale nadal ważna jest dla mnie otwartość na ludzi 
i możliwość poznawania innych mentalności, innych spo-
sobów życia. I to, abyśmy nie robili żadnej różnicy między 
ludźmi z tego czy innego kraju. 

Partnerstwo miast oznacza wła-
śnie takie międzyludzkie powią-
zania. Dzięki takim partnerstwom 
mogą się spotykać kluby sporto-
we, chóry. Szkoły mogą prowadzić 
dwujęzyczne lekcje. W większości 
przypadków ludzie w ogóle nie 
rozmawiają o polityce. Razem two-
rzymy muzykę, uczymy się języka, 
wspólnie świętujemy. I to jest to, 
co pozostaje w pamięci.

Katarzyna Sokołowska, ur. w 1971 r. w Mrągowie, 
w północno-wschodniej części Polski. Absolwentka 

germanistyki i romanistyki na Uniwersytecie 
Humboldta w Berlinie. Pracowała w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych RP, gdzie ukończyła 
Akademię Dyplomatyczną. Będąc członkiem służby 

dyplomatycznej pracowała ostatnio jako wicekonsul 
w Konsulacie Generalnym RP w Lipsku aż do jego 

zamknięcia. Obecnie Katarzyna Sokołowska jest 
zatrudniona w przedsiębiorstwie Mitteldeutsche 

Flughafen AG, gdzie jest odpowiedzialna za biuro 
polskiego Konsulatu Honorowego. Jest zamężna, od 
1999 roku mieszka z mężem i dwójką dzieci w Lipsku.

Tablica pamiątkowa przed ówczesnym Konsulatem Generalnym RP na Wächterstraße, gdzie w 1938 roku polscy Żydzi 
znaleźli schronienie podczas tzw. „Polenaktion” (Fromme)

Muzeum Grassi wiosną (Fromme)
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Kai Deusing

Pierwsze kontakty nawiązaliśmy w 2000 roku w ramach projektu „Partner-
stwo sądów Lipsk — Kraków”. 23 maja 2002 r. ówcześni prezesi sądów, Mar-
tin Burkert i Tadeusz Wołek, podpisali w Krakowie umowę o partnerstwie. 
Wśród konferencji na szczególną uwagę zasługuje wspólnie zorganizowa-
ny Europejski Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, który odbył się w 2008 
roku w Sądzie Okręgowym w Lipsku. Pod hasłem „Pozwij i egzekwuj bez 
ograniczeń jako konsument w Europie”, sędziowie inscenizowali rozprawy 
sądowe (Moot Court). Symulacje te zostały bardzo dobrze przyjęte przez 
zaproszonych uczniów ze szkół w Niemczech i Polsce. 

Głównymi tematami konferencji były zazwyczaj kwestie związane z po-
stępowaniem karnym i cywilnym. W Polsce, na przykład, procesy karne są 
rejestrowane audiowizualnie. Porównano warunki pracy, personel i wypo-
sażenie, a także kontakt z obywatelami. Byliśmy samokrytyczni co do czasu 
trwania postępowań sądowych. Konferencja zorganizowana w 2017 roku 
koncentrowała się na „Aktualnym ustawodawstwie w Polsce i w  Niem-
czech” z naciskiem na reformy sądownictwa w Polsce, zainicjowane przez 
rządzącą partię PiS i ich wpływ na całe sądownictwo.

W celu zapewnienia możliwości bezpośredniej wymiany informacji bez 
udziału tłumaczy , w 2014 roku uzgodniono, że językiem konferencji będzie 
język angielski. Pierwsza konferencja odbyła się pod hasłem „Sądownic-
two w XXI wieku – tradycja i modernizacja”. 

Miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się z prezesami Sądów Okrę-
gowych Mają Rymar, Barbarą Baran, Beatą Morawiec i Dagmarą Paweł-
czyk-Woicką. Beata Morawiec została zdymisjonowana ze stanowiska pre-
zesa Sądu Okręgowego przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro 
w ramach reformy sądownictwa w listopadzie 2017 r. Od stycznia 2018 r. 
funkcję tę pełni Dagmara Pawełczyk-Woicka. Już w czerwcu 2018 r. wyraziła 
zainteresowanie kontynuacją współpracy w ramach partnerstwa sądów, 
zapraszając do siebie. Przyjęła nas niezwykle ciepło i otwarcie. Była świa-
doma, że jesteśmy poinformowani o sytuacji wymiaru sprawiedliwości 

w Polsce, a także o konfliktach w sądach – niektórzy sędziowie domagali 
się w uchwałach jej rezygnacji. Zachęcała nas, abyśmy rozmawiali z nią 
otwarcie i bez obaw. Byliśmy również bardzo zadowoleni ze spotkania 
w  2018 roku z jej poprzedniczkami, paniami Barbarą Baran i  Beatą Mo-
rawiec. Zostaliśmy zakwaterowani w akademiku Krajowej Szkoły Sądow-
nictwa i Prokuratury – centralnego ośrodka szkoleniowego dla sędziów 
i prokuratorów w Polsce. Tam mieliśmy okazję dowiedzieć się od dyrek-
tora szkoły, jak wygląda proces edukacji prawniczej. Na ostatnim spo-
tkaniu w Lipsku w 2019 roku temat przewodni brzmiał „Internet zajmuje 
sądownic two – sądownictwo zajmuje się internetem”.

Pobyty w Lipsku były zawsze łączone z wizytą w Federalnym Sądzie Ad-
ministracyjnym. Jesteśmy wdzięczni za możliwość porozmawiania z jego 
sędziami – byłą prezes panią Eckertz-Höfer i obecnym prezesem panem 

Sąd Krajowy w Lipsku (Fromme)

Coroczne wspólne konferencje
Partnerstwo sądów w trudnych czasach polskiego sądownictwa

90 91



prof. dr dr h. c. Rennertem – i za zawsze przyjazne przyjęcie. Również 5. Se-
nat ds. Karnych Federalnego Trybunału Sprawiedliwości zapewnił nam 
cenny wgląd w procesy rewizyjne w sprawach karnych. W zamian spotkali-
śmy się w Krakowie z wieloma prezesami i sędziami innych sądów, a także 

z przedstawicielami prestiżowego Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Warszawie. 

Moi koledzy z Sądu Krajowego w Lipsku odebrali pol-
ską gościnność, otwartość i życzliwość, ale także pełne 
zaufania kontakty jako coś wyjątkowego i imponującego, 
za co są głęboko wdzięczni. Dla mnie przyjazne stosunki 
z partnerskim sądem to sprawa bliska memu sercu. Mam 
nadzieję, że nasi następcy i młodzi koledzy również będą 
kontynuować te kontakty w tak przyjaznym duchu. 

www.justiz.sachsen.de/lgl/

Kai Deusing urodził się w 1961 roku. Studiował prawo we Freiburgu. Od 1991 roku był sędzią Sądu Okrę-
gowego w Dreźnie, a w latach 1991-1993 został oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości Saksonii. 
W 1994 roku został mianowany prokuratorem, a w 1998 roku sędzią Wyższego Sądu Krajowego. W latach 
2000-2008 był szefem referatu (radca ministerialny) w Ministerstwie Sprawiedliwości Saksonii, w 2008 
roku został mianowany wiceprezesem , a w 2018 roku prezesem Sądu Krajowego w Lipsku.
W latach 2012–2014 uczestniczył w imieniu Wolnego Kraju Saksonii w projekcie współpracy międzyna-
rodowej „Education in the framework of time and cost management of the court’s proceedings”. Celem 
było promowanie większej efektywności sądownictwa i wdrożenie jej do polskiego systemu sądownic-
twa. Pozostałymi partnerami w projekcie były Holandia, Wielka Brytania i Finlandia. W projekt zaanga-
żowanych było ponad 100 polskich prezesów sądów.

Kai Deusing z prezesem Sądu Okręgowego Dagmarą Pawełczyk-Woicką (2 rząd),  
kolegami i koleżankami sędziami oraz Viktorią Pierkarską, pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Lipsku (3 Rząd, 

2 od prawej) przed Federalnym Sądem Administracyjnym (Dr. Koreng)
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Maria Diersch

Szczególne miejsce wśród miast partnerskich Lipska zajmuje Kraków.
Partnerstwo Lipska i Krakowa trwa od 1973 roku. Z tego powodu już w paź-

dzierniku 1992 r., krótko po zjednoczeniu Niemiec, przy wsparciu Niemiec-
ko-Polskiego Towarzystwa Saksonii w Lipsku, w Centrum Kultury Moritzba-
stei zorganizowano „Dni Krakowa”. Centrum Kultury chciało przypomnieć 
miastu Lipsk o jego tradycyjnym mieście partnerskim i ożywić relacje mię-
dzy oboma miastami, szczególnie na płaszczyźnie kulturalnej. Dwa wyda-

rzenia zasługują na przypomnienie. Grupa teatralna 
Om przyjechała z przedstawieniem „Żujnia”. Utwór, 
który niesie przesłanie przeciwko społeczeństwu 
zdominowanemu przez konsumpcję, został bar-
dzo dobrze przyjęty przez głównie studencką 
publiczność. Zainteresowaną widownię zgro-
madził również film „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła” Harriet Eder i Michaela Martona. Jest 
to film o tym, jak niektórzy Niemcy wyobra-
żają sobie „podbój wschodnich terytoriów”, 

a w surrealistycznym prześwietleniu jest to dzieło sztuki.
Jestem lipszczanką z Krakowa lub krakowianką z Lipska, któ-

ra mieszka w Lipsku od prawie czterdziestu lat. W Lipsku od-
nalazłam wiele śladów trwającej od wieków wspólnej historii 
Saksonii i Polski i szybko poczułam się jak w domu. Miałam 

obwodnicę wokół starego miasta, która przypominała mi krakow-
skie Planty, uniwersytet, który znajduje się, tak jak w Krakowie, w centrum 
miasta, i mogłam, tak jak w Krakowie, załatwić wszystko na piechotę.

Lipsk nadal odgrywa ważną rolę jako mediator pomiędzy Saksonią 
a Polską. Kluby, stowarzyszenia i inicjatywy, połączone w sieć, wypełniają 
życiem polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie. Działania Niemiec-
ko-Polskiego Towarzystwa Saksonii od początku jego istnienia determi-
nowane są przede wszystkim przez spotkania międzyludzkie. W 2000 roku 
zainicjowano wymianę pomiędzy prawnikami z Krakowa i Lipska. Fakt, że 

pan Josef Heigl, który był obecny jako prezes Sądu Rejonowego, później 
jako prezes Izby Obrachunkowej (patrz artykuł na str. 98), zabiegał o part-
nerstwo z podobną instytucją w Krakowie, jest dla mnie dowodem na to, 
że miłość do Polski może być zaraźliwa.

Na uwagę zasługuje również niemiecko-polskie seminarium specja-
listyczne na temat pracy z niepełnosprawnymi, wymagającymi opieki se-
niorami, które odbyło się w Krakowie w 2002 roku i było kontynuowane 
w Lipsku w październiku 2003 r. Podczas trwającego rok seminarium „Li-
sty do Auschwitz” w 2000 roku studenci Uniwersytetu Lipskiego starannie 
przygotowali się do wizyty w obozie koncentracyjnym i na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Niemiecko -
Polskiego Towarzystwa Saksonii było przekazanie odrestaurowanego sio-
dła księcia Poniatowskiego do zbiorów pomnika-muzeum Bitwy Naro dów 
podczas obchodów 190. rocznicy bitwy w dniu 19 października 2003 r. Nie-
zapomnianą pozostanie również prezentacja Lipska w jego mieście part-
nerskim — Krakowie w 1998 roku. Koncert Lipskiego Chóru Synagogalnego 
w kościele Świętej Barbary był sensacją. Podane tu przykłady są tylko 
migawkami i czysto subiektywnymi wspomnieniami.

Ale jest jeszcze wiele do zrobienia. W ciągu 25 lat od odnowienia part-
nerstwa w 1995 roku bywały też trudne chwile. Trudno zrozumieć na przy-
kład, dlaczego zostało zawieszone połączenie kolejowe między Lipskiem 
a Krakowem, mimo że Via Regia stała się III Paneuropejskim Korytarzem 
Transportowym. Tylko, że nie ma już na nim pociągu. Wygląda na to, że 

Cracovia te amo.  
Chwalę sobie mój Lipsk.
Przewodnicząca Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Saksonii 
o bogatym życiu między dwoma krajami

U góry: Centrum Kultury Moritzbastei w Lipsku (LTM)  
Z lewej: Historyczne siodło księcia Poniatowskiego ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Lipska, odrestaurowane 

w  krakowskich pracowniach konserwatorskich na Wawelu (Muzeum Historii Miasta Lipska)
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w Brukseli jeszcze o tym nie wiedzą. Aby dotrzeć do Krakowa pociągiem, 
trzeba przesiąść się w Dreźnie, Görlitz i Wrocławiu, czyli trzy razy. Nie-
zrozumiałe jest również, że zamknięto Konsulat Generalny RP w Lipsku. 
29 kwietnia 2003 r. w starym ratuszu w Lipsku świętowano osiemdziesią-
tą rocznicę jego utworzenia. W uroczystości uczestniczył prof. Zbigniew 
Brzeziński, wnuk dra Tadeusza Brzezińskiego, który w latach 1932–1935 był 
polskim konsulem w Lipsku. Z tej okazji upamiętniono polskiego konsula 
generalnego Feliksa Chiczewskiego oraz tzw. „Polenaktion”, która miała 
miejsce w 1938 roku w Niemczech. Jako dyplomata, Feliks Chiczewski wy-
kazał się odwagą cywilną i poczuciem odpowiedzialności, przeciwstawia-
jąc się oficjalnym poleceniom ówczesnych władz. W dniu 28 paździer-
nika 1938 roku w konsulacie przy Wächterstraße, w willi Ury, w ogrodzie 
i  w  swoim mieszkaniu udzielił ochrony ponad 1300 Żydom. Ta historia 
była dla nas kontrprzykładem dla pogromów żydowskich w Polsce, które 
były gorąco dyskutowane w Niemczech, kontrprzykładem dla Jedwabnego. 
W tej sytuacji polski konsul generalny Chiczewski rozumiał swój urząd nie 
tylko jako dyplomata, ale przede wszystkim jako osoba odpowiedzialna za 
swoich rodaków. Jego następcy na stanowisku byli związani tą spuścizną.

Na ponowne otwarcie polskiego konsulatu generalnego w Lipsku jest 
jednak mały promyk nadziei. Podczas publicznej debaty na temat „Współ-
pracy transgranicznej między Wolnym Krajem Saksonii i Rzeczypospolitą 

Polską”, która odbyła się w dniach 26 marca 2009 r. w parlamencie Sakso-
nii, ambasador RP Andrzej Przyłębski zapowiedział otwarcie przedstawi-
cielstwa w Lipsku, choć w innej formie.

Planowane zamknięcie Instytutu Polskiego w Lipsku oznaczałoby rów-
nież utratę punktu odniesienia, który dla wielu mieszkańców Lipska jest 
bardzo ważny. Dla wielu instytucji to platforma do organizowania wspól-
nych wydarzeń i pracy lobbystycznej wolontariuszy na rzecz Polski. Wraz 
z zamknięciem Instytutu wielu utraciłoby grunt 
pod nogami. Na szczęście Instytut pozostał, 
choć znacznie zredukowany i w nowej formie.

Mam to szczęście, że mieszkam w dwóch 
krajach, w każdym z nich w innym kontekście 
kulturowym i historycznym. To wszystko bardzo 
wzbogaciło moje życie. Poprzez moje zaanga-
żowanie społeczne chciałabym oddać trochę 
tego niezasłużonego bogactwa. Adel Karasho-
li, syryjski poeta mieszkający w Lipsku, mówi 
tak: „Moje dwa kraje i ja jesteśmy 
zjednoczeni, dopóki śmierć nas nie 
rozłączy”. Ale wszystkie te lata mo-
jego społecznego zaangażowania, 
które wymagało wielu wyrzeczeń 
w moim życiu osobistym, nie były-
by możliwe bez szczególnej osoby. 
Opuściłam Kraków z powodu mo-
jego męża. On  – jego wyrozumiała 
miłość i wsparcie – są od tego czasu 
moją ojczyzną i moim domem.

http://www.snpl.de

Maria Diersch studiowała germanistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz 

w Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Od 1981 roku mieszka w Lipsku. 
Studia doktoranckie odbyła na Uniwersytecie Karola 

Marksa w Lipsku. 1990 pełnomocnik ds. cudzoziemców 
w Radzie Okręgu Lipskiego/okręgowych władzach 

administracyjnych, Prezydium Okręgu Lipskiego. 
2006 do 2020 referent w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych Saksonii. Laureatka Orderu Zasługi 
Republiki Federalnej Niemiec, Krzyża Kawalerskiego 

Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej i Medalu 
Konstytucyjnego Wolnego Kraju Saksonii.

Prezydent Saksońskiego Landtagu, Mathias Rößler, w dniu 15 maja 2010 roku  
nadaje Marii Diersch Medal Konstytucyjny Wolnego Kraju Saksonii. (zdj. prywatne)
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prof. dr Karl-Heinz Binus

„Podnieś wzrok, a nie zobaczysz żadnych granic”. To japońskie przysłowie 
bardzo dobrze opisuje nowe perspektywy, jakie może stworzyć współpra-

ca międzynarodowa. 
Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 

roku i daleko idących przemianach 
w Eu ropie Środkowej i Wschodniej, 
sto sunki polsko-niemieckie rozwi-
nęły się z imponującą dynamiką. 
Polsko-niemiecki traktat o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 
z  17 czerwca 1991 roku był począt-
kiem intensywnych i różnorodnych 
kontaktów. Wraz z przystąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej w dniu 
1  maja 2004 r. rozpoczął się nowy 
etap w  stosunkach dwustronnych. 
Wspólne członkostwo w UE stanowi 
nowy wymiar stosunków polsko-nie-
mieckich, a  tym samym dodatkową 
płaszczyznę do poszerzania i  pogłę-
bienia współpracy dwustronnej w ta-
kich obszarach, jak polityka, gospo-

darka, ale również kultura i sprawy społeczne. Zgodnie z art. 287 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej krajowe instytucje kontrolne państw 
członkowskich współpracują na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowu-
jąc swoją niezależność. 

Ożywiona, trwająca od kilku lat wymiana doświadczeń pomiędzy izba-
mi obrachunkowymi nowych krajów związkowych i Berlina oraz polski-

mi izbami obrachunkowymi doprowadziła do nawiązania partnerstwa 
z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie w celu pogłębienia dialogu 
w w ramach partnerstwa miast Lipska i Krakowa. Deklaracja o współpracy 
pomiędzy Saksońską Izbą Obrachunkową a Regionalną Izbą Obrachunko-
wą w Krakowie została podpisana przez prezesów 4 października 2008 r. 
w Urzędzie Miasta Krakowa w obecności Prezydenta Miasta Krakowa i Pre-
zydenta Miasta Lipska.

Rozwijająca się współpraca pomiędzy Regionalną Izbą Obrachunkową 
w Krakowie i Saksońską Izbą Obrachunkową umożliwiła obu regional-
nym izbom obrachunkowym zdobycie i wykorzystanie nowych informacji. 
Nasze dwa organy kontroli finansowej aktywnie wymieniają się obecnie 
obszerną wiedzą na temat częściowo różnych sposobów funkcjonowania 
kontroli finansowej w obu krajach i osiągnęły satysfakcjonujące poro-
zumienie. Istniejące partnerstwo Krakowa i Lipska oczywiście wspiera tę 
współpracę.

Dotychczasowym potwierdzeniem tej współpracy są regularne spotka-
nia po obu stronach granicy: przedstawiciele Saksońskiej Izby Obrachun-
kowej biorą na przykład udział w regularnie odbywających się konferen-

Wiarygodne wyniki  
i odpowiednie priorytety
O partnerstwie Saksońskiej Izby Obrachunkowej z Regionalną Izbą 
Obrachunkową w Krakowie

Toast za współpracę: Franz Josef Heigl, prezes Saksońskiej Izby Obrachunkowej,  
Burkhard Jung, Nadburmistrz Miasta Lipska, Janusz Kot, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 

 i Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa (od lewej do prawej) w 2008 roku w krakowskim Magistracie wznoszą 
toast z okazji podpisania deklaracji o współpracy (Wiesław Majka, UMK)

Deklaracja o współpracy pomiędzy Saksońską Izbą 
 Obrachunkową a Regionalną Izbą Obrachunko wą  
w Krakowie (Sächsischer Rechnungshof)
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cjach na temat dyscypliny finansów publicznych, które 
są organizowane we współpracy z krakowskimi uczel-
niami. Przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie spotkali się w celu wymiany doświadczeń 
z Saksońskim Związkiem Miast i Gmin oraz Starostwem 
Powiatowym w Miśni, są stałymi uczestnikami sympoz-
jów Saksońskiej Izby Obrachunkowej na temat zrówno-
ważonych finansów publicznych oraz korzystają z wymia-
ny doświadczeń z Kolegium Izby Obrachunkowej. W 2016 

roku opublikowaliśmy wspólny glo-
sariusz terminów z zakresu kontroli 
finansów publicznych w języku nie-
mieckim, polskim i angielskim. 

Ważną platformą współpracy 
w kwestiach kontroli finansowej jest 
udział Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Krakowie oraz Saksońskiej 
Izby Obrachunkowej w pracach Eu-
ropejskiej Organizacji Zrzeszającej 

Regionalne Instytucje Audytu Zewnętrznego Środków Publicznych (EURO-
RAI). Na kongresach i forach specjalistycznych na arenie międzynarodo-
wej omawianych jest wiele różnych metod i wyników kontroli. 

Niezależna kontrola finansowa jest obecnie odpowiedzialna w szcze-
gólności za zapewnienie parlamentowi i rządowi solidnych wyników au-
dytu poprzez określenie odpowiednich priorytetów. Z ogromu tematów 
audytu należy wyłonić odpowiednie priorytety kontroli finansowej. Tylko 
w ten sposób audyt może spełniać swoją funkcję. Transgraniczna wymia-
na doświadczeń daje drugiemu partnerowi możliwość zapoznania się 
z dobrą metodyką audytu i jej wykorzystania.

www.rechnungshof.sachsen.de

Prof. dr Karl-Heinz Binus jest od 2010 r. prezesem Sak-
sońskiej Izby Obrachunkowej, której dyrektorem był już 
od 1995 r., a wiceprezesem od 2007 r. Urodzony w 1954 r. 
Karl-Heinz Binus studiował elektrotechnikę i ekonomię 
w Zwickau i Lipsku, a w 2005 r. uzyskał stopień doktora 
na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marcina Lutra 
w Halle i Wittenberdze. W 2016 roku prof. dr Binus został 
wybrany do Prezydium EURORAI jako przedstawiciel 
niemieckich izb obrachunkowych. (Foto: Steffen Giersch)
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Karin Hempel

Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” w Krakowie jest placówką 
miasta Krakowa. Jego oferta w dziedzinie sztuki, kultury i sportu przyczynia 
się do rozsądnego spędzania wolnego czasu, promowania talentów, zainte-

resowań dzieci i młodzieży w Dziel-
nicy XVII. Od lat prowadzone są tu 
kursy teatralne, taneczne i muzycz-
ne, a także kursy rysunku i zajęcia 
sportowe, oferowana jest również 
pomoc w odrabianiu lekcji i inne 
zajęcia. W czasie wakacji letnich wy-
cieczki i twórcze działania zapew-
niają relaks i wypoczynek. Histo-
ryczna aura Młodzieżowego Domu 
Kultury stanowi doskonałą oprawę 
dla przedstawień teatralnych, kon-
certów, a także festynów organizo-
wanych z okazji święta dzielnicy. Od 
2000 roku Młodzieżowy Dom Kultu-
ry mieści się w zabytkowym Forcie 
49 „Krzesławice”. Fort został zbudo-
wany w latach 1872-1878 jako część 
austro-węgierskiej Twierdzy Kraków. 
W czasie II wojny światowej Niemcy 
zorganizowali w nim magazyn amu-

nicji. W latach 1939-1941 hitlerowcy dokonywali tutaj masowych egzekucji 
polskich patriotów. W związku z tym faktem na terenie Fortu 49 znajduje 
się pomnik mauzoleum ofiar.

Wymiana młodzieży między Lipskiem a Krakowem była jedną z najbardziej 
intensywnych i żywiołowych w swoim rodzaju. Młodzi ludzie w różnym wieku 
i z różnych środowisk regularnie spotykali się na workcampach, niektórzy 
z nich nawet w trzech krajach, pracując równolegle z młodymi Francuzami 
i Brytyjczykami, razem organizowali występy teatralne, razem tańczyli, pra-

cowali społecznie i zwiedzali miasta partnerskie. Działania 
te były wspierane przez delegację miasta Lipska, która pod 
przewodnictwem ówczesnego nadburmistrza miasta, dra 
Hinricha Lehmanna-Grube, w 1995 roku przybyła do Krako-
wa w celu odnowienia umowy o partnerstwie z Krakowem. 
Do najważniejszych wydarzeń, potwierdzających uznanie 
dla polsko-niemieckiej współpracy z młodzieżą, należały 
Dni Krakowa w Lipsku w 2010 roku z rewizytą w roku 2011. 
Uczestnicy tego ostatniego spotkania będą szczególnie pa-
miętać tytułowy utwór z filmu „Amelia”. W sali muzycznej 
Fortu 49 ogłosili „Comptine d’ un 
autre été” Yanna Tiersena moty-
wem przewodnim spotkania 2011.

www.mdkfort49.krakow.pl

Song spotkania
Intensywne obozy młodzieży w historycznym miejscu pamięci 
i Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49

Karin Hempel, miasto Lipsk, Referat Współpracy 
Międzynarodowej z Młodzieżą 1991–2012, wyjazdy 

edukacyjne i spotkania, organizacja workcampów 
na całym świecie, spotkania bi-/tri-/multilateralne, 

wycieczki językowe, obozy wakacyjne.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49 Krzesławice w Krakowie,  
Franciszek Dziadoń, przed historyczną mapą (St.v.Aretin)

Plan sytuacyjny historycznego Fortu 49 Krzesławice  
na stronie tytułowej broszury (Repro: Fort 49)
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Dr. Grażyna-Maria Peter

Tak, tytuł, który spontanicznie przyszedł mi do głowy, pasuje! Wprawdzie 
nie urodziłam się w samym Krakowie, ale niedaleko, w Brzesku, jednak 
moją miłość do Krakowa wpoiła mi dość wcześnie moja rodzina i szko-

ła podstawowa. I było sprawą oczywistą, że już 
w przedszkolu miałam nie tylko jeden, ale dwa 
stroje krakowskie i mogłam zatańczyć „Krako-
wiaka”. Nigdy nie zapomnę licznych wycieczek 
szkolnych do królewskiego miasta, a zwłaszcza 
na Wawel. Nie miałam wtedy pojęcia, jak mi się 
to później, po upływie dekad, przyda. Stroje 
krakowskie przywiozłam ze sobą do Lipska, gdy 
w 1966 roku w ramach stypendium polskiego 
Mi nisterstwa Szkolnictwa Wyższego przyjecha-
łam na uniwersytet, aby studiować germani-
stykę, a później dziennikarstwo. W akademiku 
przy Nürnberger Straße założyłam zespół pie-
śni i  tańca, do którego należeli początkowo 
polscy, a później również zagraniczni studenci. 
Przecież było nas wtedy 600 studentów z 82 
krajów świata.

Moi krakowscy przyjaciele nie chcieli mi 
uwierzyć, że we wrześniu 1997 roku napraw-
dę mieszkałam na Wawelu. Miałem szczęście 
i towarzyszyłam oraz byłam osobistą tłumacz-
ką margrabiego z Miśni oraz księcia Saksonii, 
Emanuela Marii. Gościem honorowym polskie-
go rządu była głowa rodu Wettynów, w piątym 
pokoleniu prawnuk Augusta Mocnego, który 
15 września na Uniwersytecie Jagiellońskim 

wygłosił słowa powitania na międzynarodowej konferencji z okazji 300. 
rocznicy wstąpienia Augusta Mocnego na tron. Z wielką przyjemnością 

i zaszczytem odczytałam jego przemówienie w języku polskim. Margrabia 
powiedział między innymi:

„Nie wybieramy się w podróż wyłącznie w przeszłość (...) Jednym 
z powodów, dla których przybyliśmy do Was, jest wezwanie Was 
wszystkich: budujmy Europę – w pokoju i sprawiedliwości – Europę 
szczerego i dobrego sąsiedztwa, Europę, w której wszystkie narody 
będą miały swoje miejsce”.
Te słowa miały dla mnie szczególne znaczenie, zwłaszcza że we 
wrześniu 1990 r. byłam współzałożycielką stowarzyszenia non-pro-
fit Europa-Haus Leipzig, w które jestem zaangażowana do dnia 
dzisiejszego.

W latach 1980–1990 na ówczesnym Wydziale Dziennikarstwa Uniwersyte-
tu w Lipsku organizowane były trzymiesięczne pobyty studyjne dla czo-
łowych przedstawicieli polskich mediów. Wśród 200 dziennikarzy z całej 
Polski było wielu kolegów z Krakowa. Wszystko było finansowane ze środ-
ków Polskiego Centrum Informacji i Kultury, które miało duże wpływy ze 
sprzedaży bardzo atrakcyjnych wówczas polskich towarów (książek, płyt 
i licznych upominków, w tym rzemiosła artystycznego z Krakowa).

Partnerstwo miast  
jest częścią mojej biografii
Założycielka stowarzyszenia Europa-Haus o praktykach 
zawodowych dla uczniów

Grażyna-Maria w 1973 roku w stroju 
 krakowskim (zdj. prywatne)

Koszenie trawy na Wawelu w Krakowie (Marusch-Krohn)
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Kiedy w 1973 roku obchodzono pierwsze Dni Krakowa 
w Lipsku z wieloma atrakcyjnymi imprezami, wystąpiłam 
z moim studenckim zespołem pieśni i tańca na scenie 
na Rynku przed Starym Ratuszem. Nasz studencki zespół 
taneczny „Krakowiak” był często zapraszany jako ramów-
ka na spotkania zakładowe w NRD, co owocowało zawsze 
niewielkim kieszonkowym.

Wydział Dziennikarstwa, na którym pracowałam od 1970 
roku, utrzymywał bliskie kontakty z siostrzanym wydzia-
łem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także z renomowanym 
Instytutem Badań Prasoznawczych na Rynku Głównym 

w  Krakowie. Z wielką przyjemno-
ścią wspierałam następcę Wydzia-
łu Dziennikarstwa, założony w 1990 
roku, Instytut Komunikacji i Medio-
znawstwa Uniwersytetu Lipskiego, 
w kontynuowaniu kontaktów z Kra-
kowem.

Od czasu upadku muru berliń-
skiego koncentruję się na mojej 
pracy w charakterze wykładowcy 

na uniwersytecie i do dziś jestem bardzo zaangażowana w „moim” Europa-
-Haus. Wśród licznych projektów chciałabym wymienić praktyki w ramach 
unijnych programów „Leonardo da Vinci” i  „Erasmus”. Projekt taki obej-
muje przygotowanie i realizację praktyk zawodowych w różnych firmach 
lipskich (budowlanych, hotelarskich, gastronomicznych, logistycznych, 

mechatronicznych, motoryzacyjnych) dla grup uczniów. Z Krakowa w 2013 
i 2014 roku było 96 uczniów oraz z Brzeska pod Krakowem 180 uczniów 
wośmiu grupach, ostatnia w listopadzie 2019 roku. Polscy uczniowie opi-
sywali swoje wrażenia w anonimowej ankiecie na zakończenie praktyki, 
m.in. w taki sposób:

 „Lipsk to wspaniałe miasto. Nie pomyślałbym, że ludzie w Lipsku, 
zarówno ci na ulicy, jak i ci w przedsiębiorstwach, będą tak mili. 
Dzięki praktyce wiem, że wybrałem odpowiedni zawód i że poradzę 
sobie sam w obcym kraju. Musiałem skorygować swoją opinię 
o Niemcach. W Lipsku dojrzałem. Tutaj zrozumiałem, czym jest 
praca i jak ciężko muszą pracować moi rodzice. Języki obce są 
naprawdę bardzo ważne, moi nauczyciele mieli rację. Przedsiębior-
stwo Leipziger Verkehrsbetriebe jest naprawdę świetne”.

W Europa-Haus w Lipsku jesteśmy dumni, że od kwietnia 2000 r. do mar-
ca 2020 r. byliśmy w stanie gościć 140 grup praktykantów z Polski (ponad 
4000 uczniów), w tym także z Krakowa i okolic. Polscy uczniowie są naj-
lepszymi ambasadorami Lipska w swojej ojczyźnie i przybliżają lipszcza-
nom wiedzę o swojej ojczyźnie. Chciałabym również wspomnieć o serii 
publikacji Europa-Haus „Europejczycy w Lipsku – wtedy i teraz”. W latach 
1998-2006 ukazało się dziesięć numerów, w tym „Polska w Lipsku – wtedy 
i teraz”. Wiele przykładów pokazało, że zwłaszcza historia polskiej książki, 
jej produkcji i dystrybucji, wykazuje uderzające powiązania między Lip-
skiem a Krakowem.

www.europa-haus-leipzig.de

Friedrich Magirius jako laudator podczas odznaczenia pani dr Grażyny-Marii Peter Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, 23.10.2008 (zdj. prywatne, Strassenbahn Wikipedia, Falk2)

Krakowscy uczniowie jako praktykanci projektu Leonardo w Lipsku szukający śladów Bitwy Narodów,  
19 października 2013 r. (zdj. prywatne)

Dr Maria Grażyna Peter studiowała germanistykę 
i dziennikarstwo w Lipsku. W latach 1970-1989 pracow-
nik naukowy Instytutu Komunikacji i Medioznawstwa 
Uniwersytetu Lipskiego, uzyskała tytuł doktora w 1974 
roku. Od 1990 roku niezależna dziennikarka i wykła-
dowca. Członek założyciel Europa-Haus Leipzig e. V. 
i zastępca prezesa zarządu. 2008 Krzyż Kawalerski 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi we 
współpracy polsko-niemieckiej. 2013 Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.

106 107



dr Rüdiger Frey

Pokojowa rewolucja i upadek muru berlińskiego doprowadziły do zało-
żenia 13 stycznia 1990 r. Towarzystwa Niemieckiego e.V. jako pierwszego 
ogólnoniemieckiego stowarzyszenia społeczeństwa obywatelskiego, któ-

rego celem jest przezwyciężanie podzia-
łów, wspieranie współpracy w Niemczech 
i w Europie oraz przełamywanie uprzedzeń. 
Później powstały stowarzyszenia eduka-
cyjne, w tym Bildungswerk Sachsen der 
Deutschen Gesellschaft e. V. Dialog pol-
sko-niemiecki był mocno zakorzeniony już 
w  samym statucie jako cel specjalny sto-
warzyszenia.

Kiedy w październiku 1993 r. podjąłem 
się wyzwania utworzenia Bildungswerk 
Sachsen i jego rozbudowy pod kątem me-
rytorycznym, moim pierwszym zadaniem 
było towarzyszenie grupie radnych miasta 
Lipska i przedstawicieli stowarzyszeń lip-
skich i saksońskich podczas wizyty infor-
macyjnej w Poznaniu. Podczas tej oficjalnej 
wizyty w Polsce stało się dla mnie jasne, 
że dialog polsko-niemiecki można zinten-
syfikować poprzez bezpośrednie spotkania. 
Od tego czasu w ślad za tym pomysłem od-
było się wiele spotkań informacyjnych oraz 
wyjazdów studyjnych w obie strony. W tym 
czasie otrzymaliśmy dodatkową motywację 
dzięki tak zwanemu „ Planowi dla Polski” 
znanego lipskiego pisarza, Ericha Loesta. 

Jego inicjatywa na rzecz polsko-niemieckiego pojednania miała na celu 
dotarcie poprzez literaturę do mieszkańców obu krajów, a tym samym ich 
wzajemne zbliżenie. 

Od tego czasu większość naszych pol-
sko-niemieckich działań była ukierun-
kowana na trwałe ożywienie partnerstwa 
między Lipskiem a Krakowem. Kiedy 
okazało się, że Lipsk po raz pierwszy po 
upadku muru berlińskiego zaprezentuje 
się jesienią 1998 r. w ramach „Dni Lipska” 
w  mieście partnerskim Krakowie, mo-
gliśmy zaprosić lipskie stowarzyszenia 
i gremia na prezentację stowarzyszeń. 
Dzięki temu społeczeństwo obywatel-
skie mogło poczuć się odpowiednio 
reprezentowane, obok uczestniczących 
w wyjeździe przedstawicieli wysokiej 
kultury. Fundacja Współpracy Polsko-
-Niemieckiej umożliwiła realizację tego 
i wszystkich innych projektów. 

Spotkanie to dało początek wielu ko-
lejnym inicjatywom i spotkaniom społe-
czeństwa obywatelskiego, różnych grup 
zawodowych, władz publicznych i sto-
warzyszeń. W obu miastach partnerskich 
wzrosło zainteresowanie działaniem po-
dobnie zorientowanych organizacji, ale 
także administracji. I tak ludzie byli ciekawi swoich kolegów, obywateli, 
angażujących się we wspólną pracę. W ten sposób wielokrotnie udało nam 
się zainteresować sobą ludzi z Lipska i  Krakowa. Seminaria i spotkania 
poświęcone dialogowi przerodziły się w  trwałą współpracę i prawdziwe 
partnerskie stosunki. Niektóre istnieją do dziś. Obejmują one rozpoczętą 
w 2000 roku wymianę prawników, zakończoną później umową partnerską 
pomiędzy prawnikami z Saksonii i Polski, specjalistyczne seminaria na te-
mat pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, spotkania seniorów, 
liczne projekty w sektorze studenckim oraz wymianę zawodową pomiędzy 
pracownikami socjalnymi, streetworkerami i pedagogami.

W 2005 roku szczególną atrakcją stała się kolejna prezentacja lipskich 
stowarzyszeń podczas „Dni Lipska” w Krakowie: nasze zaproszenie przyję-
ło 17 lipskich stowarzyszeń z dziedziny kultury, sportu i grup zaintereso-

Zbliżenie, wymiana i pojednanie 
Podróże studyjne prowadzą do trwałej współpracy

Drogowskaz z nazwami miast partnerskich  
z 2018 roku (St.v.Aretin)

Program Dni Lipska w Krakowie w 2005 roku
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wań. Przed naszą wizytą wyraźnie zostało zaznaczone, że 
w skład tej delegacji wejdą również przedstawiciele spo-
łeczności LGBT. Zaskoczył mnie telefon z krakowskiego ma-
gistratu. Pracownik odpowiedzialny za partnerstwo miast 
zaprosił nas na spotkanie prasowe, i to właśnie struktura 
uczestników delegacji wzbudziła emocje wśród obecnych 
przedstawicieli mediów i administracji. Dopiero gdy pod-
czas wywiadu wyjaśniłem w sposób niebudzący wątpli-

wości, że stowarzyszenia LGBT są 
częścią naszego społeczeństwa 
obywatelskiego i  że Ratusz Lipska 
również wyraźnie popiera uczest-
nictwo tych przedstawicieli w na-
szych gremiach, początkowe napię-
cie opadło. Późniejsza prezentacja 
stowarzyszeń odbyła się na dużą 
skalę z udziałem szerokiej i zainte-
resowanej publiczności.

Wszystkie nasze działania oka-
zały się wzorcowe dla dalszej współpracy miast partnerskich Lipska i Kra-
kowa i zachęciły szerokie kręgi do zaangażowania się w ożywioną współ-
pracę partnerską.

www.dg-bildungswerksachsen.org

Dr Rüdiger Frey urodził się w 1951 r. i studiował rusycysty-
kę i historię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Lipsku. 
W latach 1976-1980 pracował jako nauczyciel, w latach 
1980-1993 był nauczycielem akademickim i starszym 
asystentem naukowym na Uniwersytecie Marcina Lutra 
w Halle i Wittenberdze; w 1988 r. uzyskał stopień doktora 
w dziedzinie psycholingwistyki i lingwodydaktyki. Od 
1993 roku zajmuje się edukacją polityczną i jest dyrek-
torem zarządzającym w stowarzyszeniu edukacyjnym 
Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e. V.
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Bernd Karwen

Historia Instytutu Polskiego w Lipsku, od 2009 roku oficjalnie nazywanego 
Instytutem Polskim w Berlinie – Oddział w Lipsku, sięga 6 lutego 1969 roku. 
Wtedy otwarto w Lipsku Polskie Centrum Informacji i Kultury. Jego sio-
strzany instytut, Polskie Centrum Informacji i Kultury w Berlinie, powstał 
już w 1956 roku. Ramy instytucjonalne obu ośrodków zostały ukształtowa-
ne przez oficjalne władze polskie, o czym świadczy zachowana korespon-
dencja z Komitetem Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
(PZPR) i ambasadą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w stolicy NRD. Dziś 
Instytuty Polskie w Berlinie, Lipsku i Düsseldorfie podlegają Ministerstwu 
Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski.

Partnerstwo Krakowa i Lipska rozpoczęło się w 1973 roku. Ponieważ In-
stytut Polski był w ramach swoich zadań zawsze przedstawicielem ca-
łej Polski, nie mógł skupiać się wyłącznie na promocji partnerstwa tych 
miast. Mimo to, obok Konsulatu Generalnego RP w Lipsku, była to ważna 
lokalizacja dla tej współpracy. Przedstawiciele z miasta partnerskiego byli 
często gośćmi Instytutu nad rzeką Pleiße – zarówno przed rokiem 1989, 
jak i po przemianach, jednakże nie zawsze w ramach partnerstwa miast.

Jedną z ważnych sił napędowych partnerstwa miast jest Friedrich Magi-
rius – instytucja polsko-niemieckiego pojednania. Dyrektorzy i pracownicy 
Instytutu Polskiego są świadomi jego ważnej roli – i to od czasów jego 
pracy w Aktion Sühnezeichen, zanim rozpoczął działalność w Lipsku w ra-
mach partnerstwa miast. 

Instytut Polski od samego początku był katalizatorem – instytucją 
otwartą na poszukiwanie odpowiednich partnerów dla różnych projektów 
i wydarzeń związanych z polską kulturą. Przykładowo, od około 2000 roku 
Instytut Polski przygotowuje do pobytu w Krakowie klasy szkolne, pla-
nujące wyjazd do tego miasta partnerskiego. Instytut Polski uczestniczył 
również w przygotowaniu Dni Krakowa w Lipsku, organizując różne impre-
zy z gośćmi z nadwiślańskiej metropolii, oraz współpracuje z Referatem 
Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska i innymi instytucjami. 
We współpracy z Konsulatem Honorowym Rzeczypospolitej Polski na tere-

nie Saksonii, Ośrodkiem Turystyki i Marketingu w Lipsku oraz firmą Mittel-
deutsche Flughafen AG i Miastem Lipsk udało się pozyskać Teatr Uliczny 
KTO z Krakowa, który latem 2007 r. wystawił imponujące przedstawienie 
na Rynku w Lipsku. Reżyser Jerzy Zoń spotkał się z dawnymi znajomymi, 
których poznał już podczas poprzednich wspólnych projektów.

W ciągu ostatnich pięciu dekad Instytut Polski (współ)organizował nie-
zliczoną ilość wydarzeń związanych z jego miastem partnerskim – Krako-
wem. Ze względu na niewielką ilość miejsca wybrano tu tylko kilka z nich, 
o pozostałych można dowiedzieć się ze szczegółowej kroniki, znajdują-
cej się na końcu tej broszury. Były to koncerty zespołu akordeonowego 
Motion Trio, orkiestry Capella Cracoviensis, czy zespołu jazzowego Pink 
Freud. W ramach szkolnego projektu kompozycyjnego „geo_sounds” mło-
dzież z Lipska i Krakowa stworzyła muzyczną historię ziemi. Razem z Chó-
rem Synagogalnym podczas Tygodnia Żydowskiego upamiętniono żydow-
skiego kompozytora pieśni Mordechaja Gebirtiga.

W Lipsku gościli różni znamienici pisarze z Krakowa: poeci Ewa Lipska, 
Adam Zagajewski i Ryszard Krynicki czytali swoje utwory, a Michał Rusinek 
z okazji Roku Chopinowskiego 2010 zaprezentował niemieckie wydanie 
książki dla dzieci „Der kleine Chopin” („Mały Chopin”). Wystawa i inne pro-
jekty (w tym nowa edycja jego polskiej historii literackiej) były poświęcone 

Forum sztuki, muzyki i teatru
Instytut Polski w Lipsku i kultura partnerskiego miasta

Instytut Polski w Lipsku na Rynku 10 (Archiv des Polnischen Instituts – Filiale Leipzig)
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pisarzowi Czesławowi Miłoszowi, a także poetce Wisławie Szymborskiej – 
choć tych oboje noblistów prawdopodobnie nigdy nie było w Lipsku oso-
biście. Z kolei lipski poeta Dieter Kalka przedstawił w  Instytucie niezna-
nych poetów z partnerskiego miasta.

Długo- i krótkometrażowe filmy z i o Krakowie, a także sztuka wideo 
przeniosły się na ekrany Lipska, a Krakowska Fundacja Filmowa, organizu-
jąca renomowany Festiwal Filmów Krótkometrażowych, co roku gościnnie 
prezentuje na nowe projekty na DOK Leipzig – Międzynarodowym Festiwa-
lu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku.

Swoje prace prezentowali w Lipsku malarz Grzegorz Stec, fotograf Ja-
nusz Skórski, młodzi performerzy, przedstawiciele Krakowskiego Biennale 
Graficznego i inni artyści. W Instytucie Polskim zaprezentowano również 
wyniki pracy twórczej uczniów Lipskiej Szkoły Filmowej i Krakowskiego 
Centrum dla Osób Niewidomych i Słabowidzących podczas wspólnego 

Polskie Centrum Informacji i Kultury w czasach NRD na Brühl  
(Archiv des Polnischen Instituts Berlin – Filiale Leipzig)

Teatr KTO z Krakowa z plenerowym spektaklem „Peregrinus” na lipskim Rynku, 2017 (LTM, Christian Modla)

pobytu w Oświęcimiu (Auschwitz). W Wyższej 
Szkole Techniki, Gospodarki i Kultury odbyła się 
retrospektywa gwiazdy architektury Romualda 
Loeglera. Z okazji trzydziestej rocznicy poko-
jowej rewolucji Instytut Polski pokazał zdjęcia 
Haralda Kirschnera, dokumentujące demon-
strację solidarnościową w Krakowie w  1989 
roku (patrz artykuł str. 74).

Niestety, ostatnia wystawa „Kraków 
i jego skarby” w Instytucie Polskim zo-
stała nagle w marcu odwołana z powo-
du wybuchu pandemii koronawirusa. 
Również mieszkańcy Krakowa pozostali 
w domu. Miejmy nadzieję, że i ten kry-
zys wspólnie przezwyciężymy i że po krótkiej przerwie w bezpośrednich 
kontaktach, podczas wzajemnych wizyt i wspólnych działań partnerstwo 
miast będzie mogło ponownie się rozwijać.

www.leipzig.polnischekultur.de

Bernd Karwen jest od 1999 roku pracownikiem 
Instytutu Polskiego w Lipsku (od 2008 roku 

Instytut Polski w Berlinie – oddział w Lipsku) 
i zajmuje się wymianą kulturalną. Jednocześnie 

jest prezesem stowarzyszenia „Partnerstwo 
Miast Lipsk-Kraków”
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Anna-Louise Rolland

LIA – Leipzig International Art Programme od ponad dziesięciu lat promu-
je międzynarodową wymianę artystów w Lipsku. Założycielka Anna-Louise 
Rolland jest dyrektorem, a koordynatorką programu jest Laura Bierau. Do 
tej pory w programie wzięło udział ponad 300 artystów. Artyści przez kilka 
miesięcy mieszkają i pracują poza miejscem swojego zamieszkania, w stu-
dio Spinnerei Leipzig [Lipskiej Przędzalni Bawełny] w ramach programu 
rezydencji artystycznej LIA.

W 2018 roku odbyła się wystawa i projekt grupowy „Nowe perspektywy – 
Lipsk spotyka Kraków”. Była to dwustronna wymiana artystów pomiędzy 
miastami partnerskimi: Krakowem i Lipskiem. Z inicjatywy niezależnej ku-
rator Aleksandry Janz i rezydencji artystycznej LIA zorganizowano mie-
sięczny pobyt rezydencjonalny w Krakowie dla artystów z Lipska. Wraz 
z biurem projektowym Art Agenda Nova, wspieranym przez Miasto Kraków, 
oraz we współpracy z galerią Potencja, na gościnny pobyt zostali zapro-
szeni lipscy artyści Maria Schumacher i Sebastian Gögel. W kwietniu 2018 
roku Sebastian Gögel mógł skorzystać z historycznej pracowni ikony pol-
skiego malarstwa Stanisława Wyspiańskiego.

Maria Schumacher miała możliwość zebrania impulsów do pracy nad 
eksperymentalnym filmem animowanym w Katedrze Filmu Animowanego, 
Fotografii i Mediów Cyfrowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pod 
koniec swojej rezydencji oboje zaprezentowali prace na indywidualnej 
wystawie: Pierwsza z nich – „Krakauer Blatter” Sebastian Gögela, miała 
miejsce w kwietniu 2018 r. w galerii Potencja podczas edycji Cracow Gallery 
Weekend KRAKERS. Maria Schumacher pokazała swoje prace w czerwcu 
2018 roku w będącej partnerem projektu galerii Art Agenda Nova.

Od czasu tej wymiany oboje artystów zachwyca się niezwykłą gościn-
nością, z jaką zostało przyjętych oraz jak kompleksowo było otoczonych 
opieką podczas swojego pobytu. Było to szczególne doświadczenie kultu-
rowe. W ramach wymiany, w sierpniu i wrześniu, troje artystów Karolina 
Jabłońska, Tomasz Kręcicki i Cyryl Polaczek rozpoczęło dwumiesięczny po-
byt rezydencjonalny w ramach programu LIA w Lipsku. „Często jeździliśmy 
na rowerach nad jezioro. Zaraz po powrocie do studia mogliśmy pracować 
i realizować nasze pomysły”, opowiada Cyryl Polaczek. Chętnie zostałby 
w Lipsku. Lipska Przędzalnia umożliwiła mu unikalną wymianę z twórczą 
sceną miasta i wyjątkowe warunki pracy w przestronnych pomieszcze-
niach dawnej fabryki bawełny.

Ci działający w ramach grupy artystycznej malarze są właścicielami ga-
lerii Potencja w Krakowie i wydawcami eksperymentalnego magazynu ar-
tystycznego „Łałok”. Dlatego tak ważna była dla nich intensywna wymiana 

Organizatorzy i artyści projektu LIA 2018 podczas wystawy końcowej w archiv massiv  
w starej fabryce bawełny Spinnerei Leipzig (Walther Le Kon)

„Nowe perspektywy –  
Lipsk spotyka się z Krakowem”
Międzynarodowy Program Sztuki  
LIA - Leipzig organizuje wymianę artystów
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kulturalna i budowanie sieci kontaktów. Podczas jesiennego cyklu wystaw 
w galerii Lipskiej Przędzalni Bawełny artyści przedstawili swoje aktualne 
projekty oraz pokazali obrazy, rysunki, grafiki, obiekty i eksperymentalne 
filmy. Rezydencję wspierało Miasto Lipsk, Referat Współpracy Międzyna-
rodowej Urzędu Miasta Lipska.

Kolejny wspólny projekt powstał poprzez połączenie inicjatywy progra-
mu LIA z festynem dzielnicy Lindenow w Lipsku. Dwóch artystów zorga-
nizowało najpierw dwustronną wymianę pomiędzy obydwoma miastami 
partnerskimi. Podczas Cracow Gallery Weekend KRAKERS lipska artystka 
Mandy Gehrt zaprezentowała swój performance „abarbeiten”. W zamian 
za to polski artysta Bartolomeo Koczenasz z Krakowskiego Domu Sztuki 
został zaproszony do Lipska na Festiwal Sztuki Lindenow.

Tematem samej wystawy, jak i prac Bartolomea Koczenasza były projekty 
niezależnych scen artystycznych obu miast partnerskich, które zajmują się 
podobnymi procesami wyparcia na skutek gentryfikacji. W wystawie pre-

zentującej wyniki projektu w listopadzie 2018 r. 
udział wzięli wszyscy jego uczestnicy. Prace wy-
mienionych artystów pokazano w  przestrzeni 
wystawowej archiv massiv Spinnerei Leipzig. 
Na wernisażu artyści z obu miast relacjonowali 
w trakcie moderowanej dyskusji swoje doświad-
czenia kulturowe i prezentowali swoje prace.

Możliwość osobistego poznania 
artystów w  kraju goszczącym oraz 
doświadczenia kulturowe drugie-
go kraju były zarówno stymulujące, 
jak i inspirujące. Widoczne było to 
szczególnie w różnorodności tema-
tycznej prac, jak również w wyko-
rzystaniu różnych mediów. Osobi-
ste zaangażowanie wszystkich osób 
w  publiczną dyskusję z artystami 
wyraźnie pokazało, że należy kontynuować ten dialog międzykulturowy.

Wymianę artystów i projekt wystawienniczy wsparli Fundacja Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej, Miasto Lipsk/Referat Współpracy Międzynaro-
dowej Urzędu Miasta Lipska, galeria Spinnerei Leipzig, galeria Art Agenda 
Nova, galeria Potencja, Miasto Kraków oraz Lindenow Art Festival i LIA – 
Leipzig International Art Programme.

W 2018 roku trzej artyści Karolina Jabłońska, Tomasz Kręcicki i Cyryl Polaczek rozpoczęli dwumiesięczny pobyt rezy-
dencjonalny w ramach programu LIA w Lipsku — od lewej pani Aleksandra Janz, kurator rezydencji artystycznej LIA 
(Laura Bierau/LIA)

Anna-Louise Rolland studiowała kulturoznawstwo 
i historię sztuki w Lipsku i w Londynie. W 2007 roku 

założyła rezydencję artystyczną LIA w starej przędzalni 
bawełny, aby umożliwić artystom plastykom z 
różnych krajów udział w wymianie kulturalnej 

i specjalne warunki pracy. Od tego czasu do 
spędzenia kilku miesięcy w Lipsku i wzięcia udziału w 

międzykulturowym dialogu w ramach programu LIA 
zaproszonych zostało ponad 300 artystów.  

(zdjęcie Peter Groth)

118 119



Franziska Menzel

Pierwsze muzyczne spotkanie z Krakowem miało miejsce w 1980 roku. 
W sierpniu na zlecenie enerdowskiej telewizji panowie z chóru z ówcze-
snym dyrygentem Helmutem Klotzem zostali zaproszeni do Krakowa na 
jeden dzień zdjęciowy. Chór wystąpił i zaśpiewał w roli społeczności ży-
dowskiej podczas sceny modlitwy, kręconej do trzyodcinkowego serialu 
„Hotel Polanów i jego goście” w synagodze Remu na Kazimierzu.

We wrześniu 1983 r. ponownie zobaczyliśmy Kraków i Kazimierz: podczas 
Dni Lipska wystąpiliśmy z koncertem muzyki żydowskiej w Starej Synago-

dze (najstarszej zachowanej synagodze 
w Polsce, obecnie Muzeum Miasta Kra-
kowa). Obraz przepełnionej sali zapadł 
się w pamięci zwłaszcza długoletniemu 
tenorowi Reinhardowi Riedlowi, gdyż 
publiczność siedziała blisko chóru i dy-
rygenta, a w pierwszym rzędzie występ 
był nagrywany na magnetofonach ka-
setowych. Gdy trzeba było przewrócić 
kasetę, dyrygent musiał przerwać na 
chwilę koncert. A brawa były ogromne.

Nasze wykonanie chóralnej muzyki 
synagogalnej i pieśni w języku jidysz 
spotkało się z wielkim zainteresowa-
niem ponownie w październiku 1986 
roku. Podczas Dni Lipska w Krakowie, 
połączonych z Dniami Kultury NRD 
w  Polsce, w  Starej Synagodze odbyły 
się dwa koncerty, które przyciągnę-

ły bardzo dużą liczbę słuchaczy. O wyjątkowej atmosferze koncertów 
krytyk lipskiego dziennika Leipziger Volkszeitung napisał tak: „Myślę tu 
przede wszystkim o prawdziwie wzruszających koncertach Chóru Syna-

gogalnego pod batutą Helmuta Klotza w zatłoczonej Starej Synagodze 
w  żydowskiej dzielnicy Kazimierz … Zaprezentowane tu hebrajskie pie-
śni modlitewne i  żydowskie pieśni ludowe głęboko poruszyły publicz-
ność – wysoka kultura wokalna, wyjątkowa harmonia zespołu i solistów 
zapewne wywarła na wszystkich trwałe wrażenie” (H. Nedo, 29.10.1986). 
Również na solistach symbioza między publicznością a chórem wywarła 
głębokie wrażenie, a jeszcze bardziej wizyta i uroczystości złożenia wień-
ców w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, do którego goście pojechali 
następnego dnia.

Występowaliśmy jeszcze dwa razy gościnne podczas Dni Lipska w Kra-
kowie: w 1998 i 2005 roku. W listopadzie 1993 roku na krakowskim Kazimie-
rzu, gdzie przed II wojną światową żyło 70.000 Żydów, otwarto Fundację 

Muzyka żydowska u sąsiadów
Lipski Chór Synagogalny i Kraków — przyjaźń, która trwa już cztery 
dekady

Helmut Klotz, dyrektor Chóru Synagogalnego (od lewej) 
odznaczony przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Maj-
chrowskiego Medalem Honoris Gratia Miasta Krakowa 
(Wiesław Majka, UMK)

Chór Synagogalny i jego dyrektor Ludwig Böhme, na dole po środku (Anne Hornemann)
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Judaica Centrum Kultury Żydowskiej. We wrześniu 1997 roku zostaliśmy 
zaproszeni po raz pierwszy, aby tam zaśpiewać. Koncert w Centrum i ko-
lejny w synagodze Tempel odbyły się pod patronatem Nadburmistrza Lip-
ska i Prezydenta Miasta Krakowa. Z tego pierwszego spotkania zrodziła 
się silna więź między chórem a dyrektorem Centrum, panem Joachimem 
Russkiem. Ponownie śpiewaliśmy w Centrum Kultury Żydowskiej w latach 
1998, 2001, 2004, 2008 i 2011, a w 2008 roku wspólnie obchodziliśmy pięt-
nastą rocznicę powstania Centrum. Podczas koncertu w 2011 roku Helmut 
Klotz został odznaczony Medalem Honoris Gratia Miasta Krakowa. Joachim 
Russek aranżował również wiele kolejnych koncertów w Krakowie (na uni-
wersytecie, w kościele Mariackim, w kościele św. Barbary, w kościele św. 
Anny) oraz w innych miastach, od Opola i Katowic poprzez Wrocław, Brzeg, 
Gniezno, Poznań i Szczecin aż po Kielce i Lublin, by wymienić tylko kilka 
miejscowości. W 2008 roku śpiewaliśmy w kościele w Oświęcimiu, gdzie 

po raz kolejny odwiedziliśmy Miejsce Pamięci Auschwitz-
Bir kenau.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie te koncerty, 
dodatkowe atrakcje (od zwiedzania miasta Krakowa po 
wizytę w kopalni i zobaczenie Czarnej Madonny w Często-
chowie) oraz zawsze wielką gościnność, jaką nam okazy-
wano. Pokochaliśmy Kraków. Już na dobre.

Trochę statystyki: w latach 1983–1966 Lipski Chór Syna-
gogalny dał 49 koncertów podczas 17 podróży do Polski, 
z czego 15 odbyło się w Krakowie. Bylibyśmy radzi, gdy-
byśmy nasz 50. koncert w Polsce mogli zaśpiewać w Kra-
kowie.

Franziska Menzel jest alcistką od 2007 roku, a od 2008 roku jest członkiem zarządu Lipskiego 
Chóru Synagogalnego. Chór został założony w 1962 roku przez nadkantora Wernera Sandera, od 

2012 roku chór jest prowadzony przez Ludwiga Böhme i jest laureatem Obermayer German Jewish 
History Award. Działania na rzecz „rewitalizacji chóralnej muzyki synagogalnej XIX i XX wieku 
w Europie Środkowej i Wschodniej” zostały wpisane w 2020 r. do rejestru przykładów dobrych 

praktyk ogólnoniemieckiego rejestru dziedzictwa kultury niematerialnej.

Złożenie wieńca w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, 1986 r. (Archiv Leipziger Synagogalchor)

Koncert w kościele Mariackim w Krakowie, 2008 r. (Archiv Leipziger Synagogalchor)
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dypl. projektant Gustav-A. Steinert

Po tym, jak 2 lutego 1969 r. na mocy porozumienia między rządami NRD 
i PRL otwarto Polskie Centrum Informacji i Kultury w Lipsku, logicznym 
krokiem było zawarcie w 1973 roku umowy o partnerstwie miast pomiędzy 
ówczesną Radą Miasta Lipsk a Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa. 
Właściwie pierwszym pomysłem, o którym dyskutowano w Lipsku, było 
partnerstwo z polskim miastem targów – Poznaniem. Ale potem, w poro-
zumieniu z wyższymi organami partyjnymi i państwowymi po stronie pol-
skiej i niemieckiej, wybrano Kraków ze względu na liczne podobieństwa 
między tymi dwoma miastami. Oba miasta miały też szczególne znaczenie 
polityczne jako druga co do wielkości metropolia w Polsce i NRD.

Czynnikiem decydującym były bogate tradycje historyczne. Kraków zna-
ny był jako miasto kultury i nauki o bogatych tradycjach – drugie najstar-
sze miasto uniwersyteckie w Europie Środkowej i dawne miasto królew-
skie przy Via Regia, która przecina również Lipsk. Kraków, podobnie jak 
Lipsk, posiadał sprawny przemysł i gospodarkę, szczególnie charaktery-
styczną była Nowa Huta z kompletnie nowo wybudowaną aglomeracją 
mieszkalną. Te centralne punkty w projekcie umowy miały decydujące 
znaczenie dla rozwoju przyjaznych stosunków między tymi dwoma mia-
stami w następnych dziesięcioleciach. Umowa została podpisana w 1973 
roku w nadwiślańskiej metropolii przez przedstawicieli obu miast. Odbyło 
się to z dużym rozgłosem.

W efekcie tej umowy w kolejnych latach nastąpiła wymiana licznych de-
legacji i wizyt grupowych, szczególnie na polu kulturalnym i społecznym. 
Zawsze koncentrowano się przy tym na zaangażowaniu w te działania jak 
największej liczby obywateli. Liczne umowy i porozumienia dokumentują 
tę współpracę. Do dziś chętnie wspominam kwitnącą współpracę w ra-
mach partnerstwa miast np. między Domem Kultury w Krakowie a Central-
nym Klubem Młodzieży i Sportowców w Lipsku, w ramach której odbywały 
się regularne wizyty i wymiana doświadczeń między grupami muzycznymi, 
na przykład formacjami jazzowymi, i metodykami. Gościnne występy Ze-

społu Pieśni i Tańca Krakowiak, pochód Lajkonika z okresu najazdów ta-
tarskich i inne wydarzenia wzbogaciły ofertę kulturalną miasta Lipska na 
Lipskich Dniach Rynku i w sezonie imprez plenerowych w parku im. Clary 
Zetkin, i spotkały się z ogromnym aplauzem. Odbywały się również wspól-
ne „Dni Kultury” na wybranych imprezach organizowanych przez miasto.

Partnerstwo pomiędzy Muzeum Historycznym w Krakowie a Muzeum 
Historycznym Miasta Lipska istnieje do dziś. W centrum uwagi znajduje się 
uznanie księcia Poniatowskiego jako naczelnego dowódcy armii polskiej 
podczas Bitwy Narodów w 1813 roku. Książę zginął w nurtach Białej Elstery 
w czasie odwrotu, a następnie znalazł swoje ostatnie miejsce spoczynku 
w książęcej krypcie w Krakowie na Wawelu.

W gronie wybitnych gości z Krakowa, którzy wystąpili w sali koncertowej 
Gewandhaus, znalazł się słynny kompozytor i dyrygent Krzysztof Pende-

Rozważania z okresu przed 1990 r.
Pierwsze lata partnerstwa z perspektywy Urzędu Miasta Lipsk

Jerzy Pękala i dr Karl-Heinz Müller, Prezydenci Miast Krakowa i Lipska przekazują upominki  
z okazji umowy o współpracy w 1973 roku (Gertrud Krabbes)
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recki. Lipska Radiowa Orkiestra Symfoniczna, Lipski Chór 
Synagogalny i inne czołowe lipskie zespoły często gościły 
w Krakowie.

Ponad 100 pracowników i inżynierów z krakowskich 
firm budowlanych Krakbud i Budimex zaangażowało się 
w renowację hal wystawienniczych w latach 80. i przyczy-
niło się do wznowienia wzajemnych kontaktów.

Za utrzymywanie partnerskich relacji, zwłaszcza w dzie-
dzinie kultury, odpowiedzialny był w Krakowie Tadeusz 

Starzec, dyrektor Wydziału Kultury 
Urzędu Miasta Krakowa. Po śmier-
ci jego obowiązki przejął Marian 
Fita. W Lipsku za kontakty z Krako-
wem odpowiedzialny był dr Rudolf 
Gehrke, radny miejski ds. kultury, 
którego później zastąpił dr Lothar 
Wenzel. Wspierałem wyżej wymie-
nione osoby jako dyrektor Refera-

tu Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Kultury Rady Miasta Lipska. 
Za koordynację partnerstwa miast jako całości odpowiedzialny był Referat 
Współpracy Międzynarodowej, Prasy i Protokołu Urzędu Miasta Lipska.

Moim zdaniem to partnerstwo miast jest jednym z najbardziej ożywio-
nych, owocnych i przyjaznych dla obywateli powiązań między Lipskiem 
a zaprzyjaźnionymi miastami europejskimi w latach 1973–1990.

Gustav A. Steinert, dyplomowany projektant , urodził 
się w 1937 roku we wschodniej części Görlitz – dziś 
polskim Zgorzelcu. W latach 1960-1985 był kierownikiem 
w Urzędzie Miasta Lipska, w Referacie ds. Kultury, a w 
latach 1995-2010 był dyrektorem Marketing-Club Leipzig. 
W 1990 r. był uczestnikiem „okrągłego stołu” ze strony 
miasta Lipsk. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na 
rzecz promocji pomnika-muzeum Bitwy Narodów.

Podpisanie umowy o współpracy w 1973 roku, Jerzy Pękala  
i dr Karl-Heinz Müller, Prezydenci Miast Krakowa i Lipska (Gertrud Krabbes)
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Wspólne drogi —  
wizyta w mieście partnerskim



Markus Kopp

Po udzieleniu mi latem 2011 roku exequatur jako Konsulowi Honorowemu 
Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Kraju Saksonii, kilka miesięcy póź-
niej miałem okazję osobiście poznać pana Friedricha Magiriusa. Od tego 
pierwszego spotkania charyzmatyczny teolog stał się dla mnie uosobie-
niem polsko-niemieckiego pojednania i saksońsko-polskiego porozumie-
nia! Natychmiast zaczął zachęcać mnie do wspólnego odwiedzenia miasta 
partnerskiego, jakim był Kraków. Jednak podczas mojej pierwszej podróży 
do Polski w charakterze konsula honorowego miałem odwiedzić nie tylko 
Kraków, ale także pobliski Oświęcim, gdzie znajduje się były obóz koncen-
tracyjny Auschwitz-Birkenau, symbol nazistowskiego ludobójstwa.

Latem 2012 roku nadeszła ta chwila. Spotkaliśmy się w piękny let-
ni dzień w Krakowie, stolicy województwa małopolskiego. Odbyłem tam 
najpierw kilka roboczych rozmów z kolegami z lotniska im. Jana Pawła II 
w Krakowie-Balicach, zanim spotkałem się z moją referentką, Katarzyną 
Sokołowską, przedstawicielką lipskiego oddziału Instytutu Polskiego, Ber-
ndem Karwenem i Friedrichem Magiriusem. Papież Jan Paweł II, urodzony 
w 1920 roku pod Krakowem jako Karol Józef Wojtyła i kanonizowany przez 
papieża Franciszka w 2014 roku, jak żaden inny papież, ma do dziś silny 
wpływ na obraz miasta. Szacuje się, że w Polsce znajduje się około 700 
jego pomników, wiele z nich w samym Krakowie, w którym przez wiele lat 
świadczył posługę jako arcybiskup i kardynał. Jako Papież odegrał ważną 
rolę w procesie „upadku muru” w Polsce i w Europie. 

W Krakowie czekał mnie ściśle określony czasowo harmonogram wizyty. 
Przecież w niespełna 48 godzin mieliśmy zdobyć jak najwięcej wrażeń. 
Wrażenia, które do dziś pamiętam sprawiły, że stałem się zaangażowanym 
„ambasadorem” i wielkim fanem dawnej stolicy Królestwa Polskiego nad 
Wisłą. Już podczas krótkiego przejazdu przez miasto Kraków mnie oczaro-
wał, to była, że tak powiem, miłość od pierwszego wejrzenia! 

Okazałe wspaniałe budowle z okresu gotyku, renesansu, baroku i póź-
niejszych epok, rzadko przerywane przez architekturę socjalistyczną, ra-

czej na skraju wspaniałego starego miasta. Nad miastem góruje zawsze 
widoczne Wzgórze Wawelskie z zamkiem królewskim i katedrą. Tam, gdzie 
pochowana jest większość królów Polski i liczne osobistości polskiej hi-
storii, pochowany jest także polski wódz u boku Napoleona, książę Józef 
Antoni Poniatowski. A także August II Mocny, król Polski i Litwy oraz elektor 
Saksonii (1670-1733). Jako pierwowzór absolutnej autopromocji ukształto-
wał poprzez swoją pasję kolekcjonerską i ożywioną działalność budowla-
ną istniejący do dziś obraz Drezna jako klejnotu baroku. Friedrich Magi-
rius oprowadził mnie po kryptach i katedrze niczym rodowity krakowianin, 
nieustannie pragnąc przekazać mi w jak najkrótszym czasie jak najwięcej 
z życia miasta. Słusznie, że już w 1978 roku historycznie cenne Stare Miasto 
i dawna rezydencja królewska Wawel zostały wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Dla Friedricha Magiriusa to, co go z Krakowem łączy, to nie tyle archi-
tektoniczne i historyczne zabytki, co sami ludzie. Jednym z nich jest Jacek 
Majchrowski, od 2002 roku prezydent Miasta Krakowa, którego odwiedzi-
liśmy w jego biurze w Urzędzie Miasta. Justyna Olszańska jako tłumaczka 
i zaangażowana bohaterka partnerstwa miast jest zawsze u jego boku. Nie 
po raz pierwszy od mojego przyjazdu miałem okazję doświadczyć wiel-

Widok na ulicę Stolarską, gdzie znajdują się placówki dyplomatyczne USA i Niemiec (Wiesław Majka, UMK) 

48 godzin w Krakowie
Jak dla Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej miasto 
partnerskie stało się życiową sprawą
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kiego szacunku, jakim cieszy się mój „przewodnik po mieście” w polskiej 
metropolii. Była to żywa wymiana poglądów na aktualne tematy, wymiana 
doświadczeń i osiągnięć w zakresie aktywnej współpracy z Lipskiem. 

Następnie odwiedziliśmy Konsulat Generalny Republiki Federalnej Nie-
miec, gdzie konsul generalny dr Werner Köhler właśnie objął swoje sta-
nowisko. Konsulat mieści się w budynku, o którym pierwsza wzmianka 
pojawiła się już w 1542 roku, a który w obecnej formie został wzniesiony 
w XVIII wieku w wyniku połączenia dwóch kamienic miejskich z czasów 
wczesnogotyckich. Również tu podczas rozmowy miała miejsce cieka-
wa wymiana poglądów na aktualne tematy regionu, jak też omówiliśmy 
wspólne projekty na przyszłość. 

Obiad odbył się na zaproszenie Rafała Kocota, który swego czasu 
w  Urzędzie Marszałkowskim był odpowiedzialny za stosunki międzyna-
rodowe i doskonale mówił po niemiecku. Po raz kolejny Friedrich Magi-
rius został gorąco przyjęty jako wieloletni przyjaciel i partner w dyskusji. 
W Krakowie znajdziemy wiele wyjątkowo dobrych lokali gastronomicznych, 
które same w sobie są warte odwiedzenia. W międzyczasie jedną z moich 
ulubionych restauracji podczas zwiedzania miasta stała się restauracja 
„Pod Aniołami” z historycznym wnętrzem i doskonałą polską kuchnią. 

Po południu odwiedziliśmy katolickiego księdza Andrzeja Augustyń-
skiego w jednej z jego placówek dla zagrożonej młodzieży U SIEMACHY. 
Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków. W całym kraju znajdziemy 30 takich 
miejsc spotkań i ośrodków sportowych. Codziennie przychodzi tam oko-
ło 2000 młodych ludzi. Andrzej Augustyński od 25 lat dba o to, by dać 
młodym ludziom, będącym w trudnej sytuacji życiowej, poczucie własnej 

wartości, wykorzystać ich mocne strony i aktywnie wspierać ich w dro-
dze w przyszłość. Dziś stowarzyszenie U SIEMACHY jest największą orga-
nizacją obywatelską w Polsce, która w oparciu o chrześcijańskie wartości 
wspiera młodych ludzi z problematycznego środowiska. Wspaniale było 
zobaczyć ponownie księdza Augustyńskiego we wrześniu 2019 roku przy 
okazji wspólnej z Friedrichem Magiriusem modlitwy o pokój w kościele 
św. Mikołaja w Lipsku.

Absolutną atrakcją podróży była moja pierwsza, i jak dotąd jedyna, noc 
w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Spędzenie nocy w Tyńcu, położonym 
na stromym wapiennym klifie nad Wisłą, 13 km na południowy zachód 
od Krakowa, było wspaniałym pomysłem Friedricha Magiriusa. Klasztor, 
założony w 1044 roku, jest jednym z najstarszych w Polsce. Zniszczony 
kilkakrotnie, w 1968 roku został ponownie podniesiony do rangi opactwa. 
Ponieważ w opactwie bramy do świata zewnętrznego są zamykane o go-
dzinie 19:00, w sklepie przyklasztornym na czas zaopatrzyliśmy się w wino, 
chleb i kiełbasę i spędziliśmy interesujący wieczór w jednym z pokoi, roz-
mawiając o stosunkach polsko-niemieckich. 

Po tym, jak Friedrich Magirius we wczesnych godzinach porannych 
z opatem i mnichami odprawił poranną modlitwę, udaliśmy się do Oświę-
cimia do byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Na miej-
scu przywitała nas przewodniczka po muzeum. Gdy tylko przekroczyłem 

Po wspólnej modlitwie o pokój w kościele św. Mikołaja w Lipsku: Ksiądz Andrzej Augustyński,  
dyrektor Centrum Młodzieży U SIEMACHY, z Friedrichem Magiriusem we wrześniu 2019 roku (St.v.Aretin)

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu nad Wisłą (Pixabay)
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bramę obozu macierzystego, zostałem przytłoczony olbrzymim ciężarem, 
z jakim my, Niemcy, musimy żyć od czasów zakończenia II wojny świato-
wej po przemysłowej zagładzie ponad 1,1 miliona ludzi w tym obozie. Od-
czułem ogromną odpowiedzialność, jaką ponosimy od tego czasu i która 
powinna nas ostrzegać każdego dnia, aby nigdy więcej nie dopuścić do 
wykluczenia, nienawiści i antysemityzmu. Moim zdaniem wizyta w  Au-
schwitz i bezpośrednia konfrontacja z trudną do wyobrażenia, najbar-
dziej potworną zbrodnią w historii ludzkości, powinna być dla wszystkich 
nauczycieli niemieckich szkół integralną częścią ich programu nauczania. 
Jestem wdzięczny za to, że od czasu tej pierwszej wizyty mogłem być w tym 
Miejscu Pamięci wiele razy, a w międzyczasie miałem okazję wymienić 
poglądy z niektórymi z Ocalałych.

Wieża wartownicza nad torami kolejowymi prowadzącymi do rampy 
wyładowczej, na której odbywały się selekcje, stała się symbolem obo-
zu zagłady Auschwitz-Birkenau. Ale najpierw odwiedziliśmy katolickiego 
księdza Manfreda Deselaersa. Od 1990 roku urodzony w Düsseldorfie 
Manfred Deselaers mieszka i świadczy swą posługę w parafii Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny w Oświęcimiu. Poświęca się pracy na rzecz 
pojednania niemiecko-polskiego i chrześcijańsko-żydowskiego w katolic-
kim miejscu spotkań, jakim jest Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. 
Ta wizyta i rozmowa z nim miały dla mnie decydujące znaczenie. Po raz 
pierwszy przekonałem się, jak bardzo różnie Polacy i Niemcy postrzega-
ją to Miejsce Pamięci. Zwłaszcza Polacy odczuwają zakłopotanie i żałobę 
z powodu zamordowania tak wielu rodaków. Niemcy odczuwają znów cię-

żar i odpowiedzialność za systematyczne wymordowanie tak wielu mi-
lionów ludzi. Od tego czasu ciągle jest to dla mnie temat do przemyśleń. 
Do dziś chętnie korzystam z okazji, by podczas wizyt w Miejscu Pamięci 
kontynuować rozpoczęty wtedy wątek rozmowy z Manfre-
dem Deselaersem.

Zanim wróciliśmy z Krakowa-Balic do Lipska, złożyliśmy 
krótką wizytę w Międzynarodowym Domu Spotkań Mło-
dzieży w Oświęcimiu. Z tego pierwszego spotkania na-
rodziła się pewna więź, w ramach której mój Lions Club 
Cosmopolitan Leipzig i inne grupy, z którymi odwiedziłem 
Kraków i Auschwitz, wspierają finansowo działalność tej 
instytucji. W międzyczasie rozwinęło się również partner-
stwo pomiędzy szkołą im. Władimira Filatowa w Lipsku 
a Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie. 

Bardzo ucieszyłem się, że wraz z Friedrichem Magiriu-
sem, jego drogą żoną Christel, Gabriele Goldfuß i  Caren 
Marusch-Krohn z  Referatu Współpra-
cy Międzynarodowej Urzędu Miasta 
Lipska Berndem Karwenem z  lipskie-
go oddziału Instytutu Polskiego oraz 
Konsulem Generalnym Republiki Fe-
deralnej Niemiec w  Krakowie Micha-
elem Großem mieliśmy przyjemność 
powitać w marcu 2020 roku dyrektora 
Domu Spotkań Leszka Szustera pod-
czas otwarcia wystawy „Plakaty z Pol-
ski i świata – VII Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno- Politycznego 
Oświęcim/Auschwitz” w Bibliotece Miejskiej w Lipsku. Partnerstwo miast 
Krakowa i Lipska żyje!

Z mojej strony chciałbym gorąco podziękować Friedrichowi Magiriusowi 
za przybliżenie mi piękna Krakowa i Małopolski, a przede wszystkim ludzi, 
którzy tam mieszkają. Od mojej pierwszej wizyty w lecie 2012 roku powsta-
ła bardzo silna więź!

Markus Kopp, urodzony w 1966 roku, od 2011 roku 
jest Konsulem Honorowym RP w Wolnym Kraju 
Saksonii. Konsulat mieści się na terenie portu 

lotniczego Lipsk/Halle, gdzie w latach 2006-
2019 był członkiem zarządu przedsiębiorstwa 

Mitteldeutsche Flughafen AG. Partnerstwo miast 
Krakowa i Lipska jest bliskie sercu konsula 

honorowego, który zawsze pamięta również o 
Miejscu Pamięci w byłym obozie koncentracyjnym 

Auschwitz-Birkenau. (Foto: Uwe Schossig)

Goście i organizatorzy podczas inauguracji wystawy „Plakaty z Polski i świata — 7 Biennale Plakatu  
Społeczno-Politycznego Oświęcim/Auschwitz” w Bibliotece Miejskiej w Lipsku (St.v.Aretin)
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Łukasz Walas

Lipsk miałem okazję poznać lepiej podczas mojego służbowego poby tu, 
który miał miejsce w czerwcu 2015 roku, dzięki współpracy pomiędzy Mu-
zeum Historycznym Miasta Krakowa a Muzeum Historii Miasta Lipska. Po-
nieważ chciałem maksymalnie wykorzystać podarowany mi czas, podczas 
moich codziennych, długich spacerów po ulicach i placach, zaglądałem 
do kościołów, muzeów i budynków użyteczności publicznej i stale tworzy-

łem nowe, osobiste historie Lipska, 
które dziś zajmują cenne, szczegól-
ne miejsce w mojej pamięci.

Pierwsza historia jest muzyczną 
narracją. Miasto było pełne mu-
zyki, a szczególnie rozbrzmiewało 
twórczością wybitnego lipskiego 
kompozytora, kantora kościoła 
św. Tomasza, Johanna Sebastiana 
Bacha (1685-1750). Chodząc ulica-
mi miasta 265 lat po jego śmierci, 
natknąłem się na niezwykle silne 
ślady obecności tego genialnego 
człowieka. I to nie tylko ślady hi-
storyczne. W lipskich kościołach, 
nawet podczas przypadkowych 
wizyt, można było usłyszeć frag-
menty muzyki organowej mistrza. 

Siła dźwięków, które rozbrzmiewały, powodowała, że czasami drżałem. Po 
przekątnej, naprzeciw kościoła św. Tomasza znajduje się Muzeum Bacha, 
z niezwykle przejrzystą, zrozumiałą i przyjazną wystawą, która przeka-
zywała solidną porcję wiedzy, ale też oferowała rozrywkę. Można było 
zobaczyć oryginalne partytury kompozytora, wystawione w specjalnym, 

zaciemnionym pomieszczeniu. Muzeum Historii Miasta Lipska posiadało 
w swoich zbiorach również unikalny eksponat, a mianowicie portret Ba-
cha autorstwa Eliasa Gottloba Haussmanna. Mówi się, że jest to jedyny 
pewny portret kompozytora, do którego osobiście pozował. Portret po-
wstał w 1746 roku.

Kościół św. Tomasza jest ostatnim miejscem spoczynku kantora lip-
skiego. Pierwotnie Bach został pochowany na Starym Cmentarzu św. Jana. 
To jedno z tych niezwykłych miejsc w mieście, w którym czas płynie wol-
niej, skłaniając do głębszej refleksji lub normalnego relaksu, np. spaceru 
między historycznymi grobami. Cmentarz przypomina bardziej park. Jest 
to również miejsce ważne dla historii Polski. To tum tuż po śmierci, złożo-
no doczesne szczątki księcia Józefa Poniatowskiego, który zginął w bitwie 
pod Lipskiem w 1813 roku. Szczególnym wspomnieniem wydarzeń tamtych 
czasów jest pomnik-muzeum Bitwy Narodów, monumentalna, 91-metrowa 
budowla wzniesiona w 1913 roku, z której rozpościera się widok na całe 
miasto. Wciąż pamiętam, że dość niespodziewanie w pobliżu pomnika na-
tknąłem się na kolorową prawosławną cerkiew z charakterystyczną okrą-
głą złotą kopułą. Kościół prawosławny? Tutaj? Jak się później dowiedzia-
łem, budynek ten został wybudowany na cześć rosyjskich żołnierzy, którzy 

Podarowany czas
Dyrektor oddziału Podziemia Rynku w Krakowie odkrywa miasto 
partnerskie Lipsk

Widok na kościół św. Tomasza od strony Burgstraße (Fromme)

Pomnik Bacha przed kościołem św. Tomasza w Lipsku (Pixabay)
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stracili życie w tej bitwie. W pewnym sensie kościół był monumentalnym 
odpowiednikiem pomnika Bitwy Narodów.

Książę Poniatowski został uhonorowany w Lipsku na różne sposoby. 
Znalazłem most jego imienia i plac jego imienia, jego pomnik, a nawet 

restaurację „Poniatowski”, w której ser-
wowano m.in. polskie potrawy. W od-
dziale Muzeum Historii Miasta Lipska 
przy pomniku Bitwy Narodów znala-
złem obiekt o silnym wydźwięku histo-
rycznym, który w jakiś sposób usposo-
bił mnie sentymentalnie – siodło, które 
należało do polskiego księcia, na któ-
rym jechał w  ostatniej bitwie, zakoń-
czonej dla niego śmiercią.

Drugim ważnym kościołem na starów-
ce Lipska, obok kościoła św. Tomasza, 
jest kościół św. Mikołaja. Kiedy wszedłem 
do środka, pomyślałem – oczywiście nie 
ze względu na jego wielkość – o bazyli-
ce Sagrada Familia w Barcelonie. Moty-
wy roślinne były urzekające, a głowice 

kolumn płynnie przechodziły w architektoniczne, na zielono pomalowane 
liście palmowe. Przed kościołem znalazłem tabliczkę: „Kościół św. Mikołaja 
otwarty dla wszystkich”. Zdanie to przypomina o zmierzającym ku upadko-
wi komunizmie w NRD – kościół był wówczas miejscem liberalnych spotkań 

obywatelskich, które następnie przerodziły się w masowe demonstracje 
przeciwko totalitarnemu porządkowi społecznemu. 

Zastanawiałem się, jakich terminów mógłbym użyć, aby opisać charak-
ter Lipska. I kilka przyszło mi do głowy. Lipsk to miasto muzeów. To jest 
bezsporne. W historycznym ratuszu na rynku wystawiono dwuczęściową 
wystawę, poświęconą historii Lipska od momentu jego założenia do dnia 
dzisiejszego. W Muzeum Etnograficznym Grassi znajdowały się bogate 
zbiory dawnych instrumentów muzycznych, zbiory etnograficzne i sztu-
ki użytkowej. Miłośnicy starożytności mieli możliwość obejrzenia wystaw, 
które pochodziły ze zbiorów Uniwersytetu Lipskiego. Wiele czasu spędzi-
łem w Muzeum Sztuk Pięknych, gdzie można podziwiać prace takich mi-
strzów, jak Fra Angelico, Roger van der Weyden, Lucas Cranach, El Greco, 
Peter Paul Rubens, Caspar David Friedrich, Claude Monet, Otto Mueller 
i Oskar Kokoschka. W innych miejscach w Lipsku wspominano wybitnych 
kompozytorów: Richarda Wagnera, który urodził się w Lipsku, czy zmarłego 
tu Felixa Mendelssohna. Swoje ślady pozostawili tu także Friedrich Schil-
ler (Dom Schillera – oddział Muzeum Historii Miasta Lipska z bogatym pro-

Augusteum i Paulinum na placu Augusta – Aula i kościół uniwersytecki św. Pawła (Fromme)

Cerkiew św. Aleksego (po lewej) i kościół św. Mikołaja w Lipsku (Fromme/Pixabay)

Pomnik Bitwy Narodów (Fromme)
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gramem kulturalnym) i Johann Wolfgang Goethe, który studiował w Lipsku 
i część swojego Fausta osadził w Auerbachs Keller. 

Lipsk to miasto sportu. W Muzeum Historii Miasta Lipska znajduje się 
bo gata kolekcja historii sportu. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden eks-
ponat, a mianowicie buty do skoku w dal mistrzyni olimpijskiej, świata 
i Europy Heike Drechsler. Ich oryginalne logo zostało zakryte prawie że 
chałupniczo oficjalnym logo sponsora, dzięki czemu zawodniczka mogła 
startować w swoich ulubionych butach. 

Należy również wspomnieć o interesującej i nowoczesnej architekturze 
Lipska. Szczególnie oryginalny jest kościół uniwersytecki św. Pawła, który 

został wysadzony przez komunistów pod koniec lat sześć-
dziesiątych XX wieku i ponownie odbudowany. W  smu-
kłym budynku dominują powierzchnie szklane, które są 
wsparte konstrukcją z betonu i żelaza. Budynek znacznie 
różnił się od tradycyjnej zabudowy i tym samym przy-
ciągał szczególną uwagę. Wyglądał jak ogromny kawałek 
lodu, owinięty w gotyckie kształty.

Po dniu wypełnionym cennymi spotkaniami, zwłaszcza 
z kolegami z Muzeum Historii Miasta Lipska, po zwiedze-
niu kolejnych wystaw, po wizycie 
w in nych saksońskich miastach, 
często udawałem się do rozległe-
go par ku Rosental, który znajdował 
się w północnej części miasta. Spacerując po zielonych ścieżkach i łąkach, 
między drzewami i stawami, mogłem zebrać siły na kolejne dni mojej po-
dróży odkrywczej po Lipsku.

www.muzeumkrakowa.pl/branches

Mädlerpassage i wejście do „Auerbachs Keller” (Fromme)

Łukasz Walas jest dyrektorem oddziału Podziemia 
Rynku w Krakowie. Podziemia Rynku odwiedza rocznie 

370000 osób.

Spacer po Lipsku (Łukasz Walas)
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dr Hans-Christian Trepte

Kraje, regiony i miasta mogą w swoich stosunkach wykazać się długą 
i  bogatą historią. Istotne wydaje się tu uwzględnienie wymiaru kultu-
rowo-historycznego, całego znaczenia stosunków polsko-saksońskich, 
a także historycznie ukształtowanego związku między Lipskiem a Kra-
kowem. W  czasie podpisywania umów z miastami bratnich krajów so-
cjalistycznych w 1973 roku nieprzypadkowo Kraków został wybrany jako 
miasto partnerskie. Oprócz oficjalnych relacji istniało już wiele powią-
zań między szkołami i organizacjami, ale także osobiste kontakty mię-
dzy mieszkańcami tych dwóch miast. W 1971 roku Erich Honecker odwie-
dził Warszawę z dużą delegacją rządową i partyjną. Wynikiem tej wizyty 
państwowej było zniesienie wiz między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a NRD. W 1980 roku zostały one ponownie wprowadzone ze względu na 
„wydarzenia kontrrewolucyjne” i „trudności gospodarcze” w kraju sąsia-
da. Partnerstwo ułatwiało bezpośrednie połączenie kolejowe między 
Lipskiem a Krakowem. Dla wielu mieszkańców Lipska stosunki z Polską 
stały się bliskie ich sercu i tym samym stały w pewnej sprzeczności z „na-
kazaną przyjaźnią”. Nawiązywały się przyjaźnie, które często przeradzały 
się w małżeństwa polsko-niemieckie. Zwiększyło to również zaintereso-
wanie polską kulturą, literaturą i językiem, szkołami, uniwersytetami oraz 

Kraków nie daje mi spokoju. Nie chcę zgłębiać żadnych  
tajemnic, ale cieszyć się pięknem tej zasłony. Czuję silną tęsknotę,  
by samemu stać się częścią tej tajemniczości.

Juli Zeh, „Stadt der Raben“, 2004

kursami języka polskiego, oferowanymi przez Polskie Centrum Informa-
cji i Kultury w Lipsku. Kiedy w 1980 roku zamknięto „granicę przyjaźni”, 
stosunki między miastami partnerskimi zostały wystawione na ciężką 
próbę i mogły być kontynuowane dopiero po „drugim otwarciu” granicy 
w 1991 roku. Niewiele uwagi poświęca się ucieczce obywateli NRD do Pol-
ski, którzy przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec, przy aktywnym 
wsparciu Polski, dotarli na Zachód. Nowy rząd polski z Tadeuszem Mazo-
wieckim na czele zapewnił pomoc i wsparcie dla około 6000 uchodźców 
do czasu, aż będą mogli opuścić kraj pociągiem lub samolotem i udać 
się do RFN. 

Już w czasach NRD miała miejsce ożywiona wymiana studentów i na-
ukowców między Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Uniwersyte-
tem Karola Marksa w Lipsku. Przykładem były letnie kursy języka niemiec-
kiego w Krakowie. Ponadto odbywały się występy „Sceny Studenckiej”, 
dwustronne konferencje studenckie i wyjazdy studyjne, warsztaty dla 
tłumaczy oraz warsztaty poetycko-muzyczne. Interesującym aspektem 
stosunków partnerskich w Lipsku były „restauracje narodowe”, które 
oferowały specyficzne dla danego kraju potrawy i napoje, a w niektórych 
przypadkach także imprezy kulturalne, promujące dany kraj partnerski 

Krakowskie kawiarnie (Pixabay)

Kraków-Lipsk: Partnerstwo  
miast w perspektywie  
historyczno-kulturowej
Kulturoznawca kreśli linie wielowiekowych powiązań między 
miastami

142 143



lub reprezentujące miasto partnerskie. Oprócz znanej restauracji „Mia-
sto Kijów” na Rynku, bułgarskiej winiarni „Płowdiw” na Barfußgässchen 
i rumuńskiej restauracji „Doina” w zamkowych piwnicach, w Parkhotelu 
w 1974 roku otwarto polską restaurację, której wystrój nawiązywał wyraź-
nie do Krakowa i folkloru góralskiego. 

Wydaje się właściwe, aby powstałe relacje między Lipskiem a Krako-
wem śledzić pod kątem historycznym całościowo w kontekście polsko-

-saksońskim. Skrzyżowanie szlaków handlowych Via Regia (Drogi Królew-
skiej) i Via Imperii (Drogi Imperialnej) uczyniło z Lipska znaczący ośrodek 
handlowy i wystawienniczy, ważne centrum na mapie Europy. Na dzisiej-
szym Rynku, przed starą wagą, pamiątkowa tablica przedstawia histo-
ryczne szlaki handlowe, wskazując ich przebieg przez Europę. Via Regia 
prowadziła z Santiago de Compostela do Krakowa i dalej do Kijowa, a Via 
Imperii z północnego wybrzeża Niemiec do Wenecji i Genui. 

Pierwszym znamiennym wydarzeniem stosunków polsko-saksońskich 
był huczny, zorganizowany z przepychem i chwałą ślub najstarszego syna 
księcia saskiego Jerzego z Barbarą (1478-1534), córką króla polskiego Ka-
zimierza IV Jagiellończyka, który odbył się w Lipsku 21 listopada 1496 
roku. Biesiada, na którą przybyło podobno 6286 przedstawicieli szlachty 
z Polski, była dla wszystkich gości darmowa; ceremonia ślubna odbyła 
się w kościele św. Tomasza w Lipsku. Jerzy Brodaty i jego polska żona 

Barbara byli ważnymi mediatorami pomiędzy wschodnimi krajami nie-
mieckimi a Rzeczpospolitą Obojga Narodów Polski i Litwy. Obydwoje 
monarchowie hojnie wspierali gospodarkę, górnictwo, handel, kulturę 
i sztukę. 

Stosunki między Saksonią a Polską, które osiągnęły szczególną jakość 
w czasie saksońsko-polskiej unii personalnej (1697–1763), trwały nawet 
po jej zakończeniu. Przyniosły one ze sobą imponującą modernizację 
systemu państwowego i infrastruktury. Lipsk jako międzynarodowe cen-
trum handlowe i wystawiennicze odgrywał szczególną rolę. W drugiej 
połowie osiemnastego wieku Polacy i Rosjanie, a także wschodnioeu-
ropejscy Żydzi stali się najważniejszymi kupcami i gośćmi lipskich tar-
gów. Kupcy z  Europy Wschodniej okazali się być niezwykłym bodźcem 
dla twórczości Goethego. Od 1698 roku w mennicy lipskiej były bite sak-
sońskie i polskie monety. Po zajęciu Lipska przez wojska pruskie w 1756 
roku trzeba było zaprzestać bicia polskich monet. Ważną rolę odegrały 

Tu krzyżują się Via Regia i Via Imperii – dwa historyczne szlaki handlowe łączące ze sobą całą Europę:  
Pamiątkowa tablica przed starą wagą na Rynku w Lipsku (Fromme)

Życie w centrum miasta targowego (Fromme)
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również relacje w dziedzinie nauki pomiędzy Saksonią a Polską. W wy-
niku „Confoederatio Vistulae et Albis” znacznie wzrosło zainteresowanie 
Polską, jej językiem, kulturą, życiem intelektualnym i historią kultury. 
Za czasów Friedricha Augusta II Alma Mater Lispiensis, czyli Uniwersy-
tet w Lipsku, stał się centrum europejskiego oświecenia jako „kolebka 
nauki”. Poza Miśnią, Saksonią i Bawarią, Polska była jednym z najwięk-
szych „narodów” reprezentowanych na uczelni, która powstała w 1409 
roku. Z Lipska i Halle „saksońskie oświecenie” dotarło również do Polski. 
Elektor August III, który dla „racji stanu” sam uczył się języka polskiego, 
zarządził, że na Uniwersytecie w Lipsku powinien powstać lektorat języka 
polskiego. Pierwsi znawcy języków nadzorowali również wydawanie pol-
skich książek w Lipsku. Jedną z nich jest seria wydawnicza „Bibliotheca 
Polono-Poetica”. Abraham Michael Trotz (Abram Michał Troc) opubliko-
wał w Lipsku w 1744 roku swój trójjęzyczny słownik „Nouveau dictionna-
ire français, allemand et polonais”. Ważną rolę odgrywał również Samuel 
Bogumił Linde (1771-1847), który jako uniwersytecki wykładowca języka 
polskiego rozpoczął pracę nad pierwszym słownikiem języka polskiego 
(1807–1814). 

Lipsk już w piętnastym wieku stał się centrum słowiańskiego, polskie-
go druku typograficznego. Na przykład, mieszkający w Krakowie Jan Hal-
ler od 1494 roku drukował w Lipsku mszały dla diecezji krakowskiej. Od 
szesnastego wieku wiele polskich wydawnictw na ogół drukowało swoje 
książki właśnie w Lipsku. Ponadto dochodziły do tego media drukowa-
ne, takie jak na przykład „Leipziger Neue Zeitung von gelehrten Sachen” 

Jana Daniela Janockiego (właściwie Johanna Daniela Jähnscha), biblio-
tekarza warszawskiej Biblioteki Załuskich. Po trzecim i ostatnim rozbio-
rze Polski (1795 r.), druk i dystrybucja polskich książek w Lipsku zajęła 
jeszcze bardziej eksponowane miejsce. Ważne dzieła literatury polskiej 
były przemycane do podzielonej Polski w beczkach z winem. Szczególne 
znaczenie miał polski kompozytor, muzyk, wydawca i księgarz Jan Nepo-
mucen Bobrowicz, który pracował w Lipsku w latach 1833-1860. Heinrich 
Brockhaus (1804-1874) zaliczał się do najważniejszych wydawców litera-
tury polskiej w Niemczech w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. 
Omówienia polskich nowości pojawiały się m.in. w wydawanych przez 
Brockhausa „Blätter für literarische Unterhaltung”. Od 1860 roku Erazm 
Łukasz Kasprowicz (1835–1922) był odpowiedzialny za publikację cyklu 
„Biblioteka pisarzy polskich”. W latach 1835-1886 opublikowano ponad 
80 tomów pism intelektualnych i politycznych. Cykl został uzupełnio-
ny trzytomową antologią poetycką „Lutnia”, która ukazała się w latach 
1863-1874. W 1864 roku w Lipsku wydrukowano również pierwsze polskie 
tłumaczenie „Kapitału” Karola Marksa. Założona w 1864 roku przez Ka-
sprowicza przy Querstrasse 13 w Lipsku „słowiańska księgarnia” stała się 
centralnym punktem dla polskiej kultury w całej Saksonii. Po trzecim roz-
biorze polsko-litewskiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów Lipsk stał się 
centrum „wielkiej emigracji” polskich patriotów w drodze do liberalnej 
Francji. Wśród nich znajdowały się liczne osobistości polskiego oświe-
cenia, takie jak pisarz i geograf Hugo Kołłątaj (1750-1812) oraz publicysta 
Julian Ursyn Niemcewicz (1757-1841). Książę Józef Jabłonowski (1712–1777), 

Uderzające podobieństwo... Stary Ratusz w Lipsku ... (Wikipedia, Krzysztof Golik) i krakowskie Sukiennice (Wikipedia, Tomasz Lewandowski)

146 147



wojewoda polski, historyk, poeta i tłumacz, uczynił Lipsk swoim domem 
od 1768 roku. W 1774 roku założył Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich 
(Sociatas Jablonoviana) jako „dar” dla Uniwersytetu Lipskiego. W 1846 
roku Societas Jablonoviana przyczyniła się częścią swojego kapitału do 
założenia Królewskiej Saksońskiej Akademii Nauk w Lipsku. Jej działal-
ność, która zakończyła się w 1948 roku, została reaktywowana w 1978 
roku jako Towarzystwo Naukowe Jabłonowskich z  nowym celem, ja-
kim była promocja stosunków polsko-niemieckich w  nauce i kulturze 
na ówczesnym Uniwersytecie Karola Marksa w Lipsku. 22 kwietnia 1793 
roku z Polakami w Lipsku spotkał się w drodze z Paryża polski bohater 
narodowy, Tadeusz Kościuszko (1746–1817), by przygotować stąd wielkie 
powstanie patriotyczne na rzecz wolności i niepodległości Polski: in-
surekcję kościuszkowską. Książę Józef Poniatowski, bratanek ostatniego 
polskiego króla Stanisława Poniatowskiego II, minister wojny, naczelny 
dowódca wojsk Wielkiego Księstwa Warszawskiego i  marszałek Francji, 
osłaniając odwrót wojsk francuskich, utonął w nurtach wzburzonej po 
powodzi rzeki Elstery. Przypomina o nim pomnik (1813/14, odrestaurowa-
ny po 1945 r.) oraz nazwa ulicy, Poniatowskiplan w Lipsku. Odrestaurowa-
ne siodło księcia Józefa Poniatowskiego jest szczególnym eksponatem 
na wystawie Forum 1813 w zbiorach muzeum Bitwy Narodów w Lipsku.

Również życie muzyczne Lipska otrzy-
mało interesujące impulsy od światowej 
sławy muzyków i kompozytorów. Wśród 
nich można wymienić Fryderyka Chopina, 
a także Karola Szymanowskiego, Witolda 
Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Górec-
kiego i Krzysztofa Pendereckiego. To wła-
śnie Robert Schumann w 1831 roku zwrócił 
uwagę na osobę Chopina. W renomowanej 
gazecie „Allgemeine Musikalische Zeitung” 
opublikował recenzję wariacji Chopina „Là 
ci darem la mano” z opery „Don Giovan-
ni” Mozarta z  nagłówkiem: „Czapki z głów, 
panowie i panie, geniusz!”. Kariera Chopi-
na rozpoczęła się właśnie m.in. dzięki ak-
tywności niemieckich wydawców. Wydanie 
zbiorowe jego dzieł zostało opublikowa-
ne przez lipskie wydawnictwo Breitkopf & 
Härtel (1878–1880). Założone w 1962 roku 
w Berlinie Towarzystwo im. Fryderyka Cho-
pina NRD od 1966 roku miało swoją siedzi-
bę w Akademii Muzycznej im. Felixa Men-
delssohna Bartholdy’ego w Lipsku. W 1992 
roku powstało Nowe Towarzystwo im. Fry-
deryka Chopina w Lipsku, które działa do dziś. Obecność muzyki polskiej 
w lipskim Gewandhausie i Operze Lipskiej nawiązuje również do tradycji 
„koncertów dla dobra narodu polskiego”, z których dochód przekazywany 
był na rzecz dzielnych polskich powstańców po stłumieniu powstania 
listopadowego w 1830/31 roku. Krzysztof Penderecki (1933–2020), naj-
słynniejszy polski kompozytor współczesnego pokolenia, rektor Akade-
mii Muzycznej w Krakowie w latach 1972-1987, utrzymywał bardzo dobre 
stosunki z Niemcami. Był gościnnym dyrygentem Radiowej Orkiestry 
Symfonicznej i Orkiestry Gewandhaus w Lipsku. W 2011 roku osobiście 
dyrygował wykonaniem swojego utworu „Polskie Requiem” w Gewan-
dhausie. W 2003 roku, na konferencji zorganizowanej w ramach kra-
kowskiej „Akademii Muzycznej”, Krzysztof Penderecki otrzymał doktorat 
honoris causa Instytutu Muzykologii Uniwersytetu w Lipsku.

Uniwersytet Alma Mater Lispiensis i fontanna Mende, wybudowana około 1900 roku (Wikipedia)

Herb Miasta na Rynku w Lipsku (Fromme)
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Dla wielu obywateli NRD Polska była „oknem na Zachód”. Kraj ten 
w odróżnieniu od NRD wydawał się być dużo bardziej wolny, liberalny 
i przyjemny dla ludzi. Dotyczyło to również jazzu. Co roku miłośnicy mu-
zyki z NRD pielgrzymowali do Polski, do krakowskich piwnic jazzowych 
oraz na międzynarodowy festiwal jazzowy „Jazz Jamboree” w Warszawie. 
Dla lipskiej wokalistki jazzowej Uschi Brüning polska scena jazzowa mia-
ła inspirujące znaczenie. To, co było szczególne w jazzie NRD, to jego 
ścisły związek z polską sceną jazzową. W 1973 roku w Lipsku powstał 
pierwszy klub jazzowy. W tym samym roku Uschi Brüning triumfowała 
na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie. Do dziś Lipskie Dni Jazzu mają 
polski charakter, w 2005 roku były w całości poświęcone Polsce. Za swoje 
zaangażowanie Bert Noglik, pierwszy niemiecki korespondent polskiego 
magazynu Jazz Forum i dyrektor Lipskich Dni Jazzu, został w 2008 roku 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP. Pohlnische Capelle była jedną 
z najważniejszych orkiestr w historii muzyki. Powstała pod panowaniem 
Wettynów (August II i August III) na wzór drezdeńskiej orkiestry dworskiej 
na dworze królewskim w Warszawie i występowała zarówno w Polsce, jak 
i w Saksonii. W 2014 roku Capella została reaktywowana. Trzonem Kapeli 
jest Michaelis Consort z Lipska oraz polski kwartet smyczkowy Musicarius. 
W ramach wspólnego projektu powstała „Nova Capella Polska — Neue 

Pohlnische Capelle”. Muzycy nie tylko zgłębiają ważny rozdział saksoń-
sko-niemieckich kontaktów muzycznych, ale zespół odtworzył i przywró-
cił do życia koncertowego także ciekawe i niesłusznie zapomniane utwo-
ry barokowe z archiwów w Lipsku i Krakowie. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku, 19 maja 1923 
roku w Lipsku powstał polski Konsulat Generalny. Konsulat, który zo-
stał zamknięty we wrześniu 1939 roku, został ponownie 
otwarty w 1971 roku, a po zamknięciu w 2008 roku, został 
w 2011 roku przekształcony w konsulat honorowy. Duże 
znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich ma Insty-
tut Polski w  Lipsku, który w 1990 roku powstał z popu-
larnego Polskiego Centrum Informacji i Kultury przy ulicy 
Brühl jako oficjalna „wizytówka bratniego kraju socjali-
stycznego”. Dziś oddział Instytutu Polskiego w Berlinie 
na lipskim Rynku jest nadal niezastąpionym miejscem 
spotkań polsko-niemieckich. Naprzeciwko niego znaj-
duje się Stary Ratusz, który swym wyglądem uderzająco 
przypomina sukiennice na Rynku Głównym w Krakowie. 
Na lipskim Rynku znajdował się również pierwszy na 
świecie podziemny budynek targowy, 
Podziemny Dom Targowy na Ryn-
ku (1924), który w latach 1986-1988 
został całkowicie odnowiony przez 
krakowską firmę budowlaną „Krak-
bud”. Dwujęzyczny dokument (w ję-
zyku niemieckim i polskim) z okazji 
przekazania zrekonstruowanego bu-
dynku targowego znajduje się w Mu-
zeum Historii Miasta Lipska. Nowy 
chodnik na Rynku z herbem Lipska (1988) znalazł się również w rękach 
specjalistów z Krakowa i powrócił do serca miasta po ukończeniu stacji 
podmiejskiej kolejki Markt.

Gewandhaus w Lipsku (Fromme)

Hans-Christian Trepte studiował anglistykę 
i amerykanistykę oraz slawistykę i polonistykę 

w Lipsku, Warszawie i Wrocławiu. Pracował jako 
literaturoznawca i kulturoznawca (literatura 

i kultury zachodniosłowiańskie) na Uniwersytecie i w 
Leibniz-Instytucie Historii i Kultury Europy Środkowej 
i Wschodniej (GWZO) w Lipsku, Bonn, Wrocławiu oraz 

jako tłumacz literacki licznych publikacji. W 2001 
roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wybrane wydarzenia  
z historii partnerstwat



1949
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Nie-
miecką Republiką Demokratyczną (NRD); dopiero w 1955 r. oficjalne zakończenie stanu 
wojny między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemcami

1969
Otwarcie Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Lipsku, Am Brühl 9

1971
Wizyta w Warszawie niemieckiej delegacji pod przewodnictwem Ericha Honeckera; jej 
efektem jest wprowadzenie ruchu bezwizowego między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a NRD od roku 1972 (został ponownie zniesiony w 1980 r.)

1972
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Polską Rzecząpospolitą Ludową 
a  Republiką Federalną Niemiec 

1973
8 września: wizyta delegacji z Krakowa; podpisanie umowy o współpracy między Prezy-
dium Rady Narodowej Miasta Krakowa a Radą Miejską Miasta Lipska 

1974
Wizyta delegacji z Krakowa; „Dni Krakowa w Lipsku” i wystawa „Miasto Muzyki Lipsk”, 
w Lipsku gości wystawa malarstwa i grafiki Stowarzyszenia Twórczego „Grupa Nowa Huta”

1975
„Dni Lipska w Krakowie”, do Krakowa przyjeżdża wystawa objazdowa Biblioteki Miejskiej 
w Lipsku „Biblioteka 75“

Od 1976
Rozwój ruchu związkowego w Polsce (powstanie związku zawodowego „Solidarność” 
w 1980 r.) prowadzi do ograniczenia kontaktów między Lipskiem a Krakowem; odbywają 
się już tylko wizyty oficjalnych delegacji

1976
21 września: umowa o współpracy między miastem Krakowem a Radą Okręgową 
w  Lipsku

1980
Strajki związków zawodowych w Polsce prowadzą do wewnętrznych napięć politycznych 
i zamknięcia przez PRL „pokojowej granicy na Odrze i Nysie” z NRD

1981
19 marca: porozumienie o współpracy między Radą Okręgu Lipskiego i Prezydentem 
Miasta Krakowa

1981
Otwarcie nowej sali koncertowej Gewandhaus w Lipsku w obecności gości z Krakowa

1982
„Stary Kraków w fotografii” – wystawa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Lipsku

Kronika
Wybrane wydarzenia z historii partnerstwa Lipska i Krakowa
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1983
Wizyta w Krakowie delegacji pod przewodnictwem Nadburmistrza Miasta Lipska dra 
 Karla-Heinza Müllera; „Dni Lipska” w Krakowie z ponad 40 imprezami, „Okręg Lipsk 
przedstawia się” i „Książki z NRD” – wystawy w Centrum Kultury i Informacji NRD w Kra-
kowie, wystawa Volkera Stelzmanna w Biurze Wystaw Artystycznych na placu Szczepań-
skim, gościnny występ Lipskiej Orkiestry Kameralnej, gościnny występ Lipskiego Chóru 
Synagogalnego z trzema koncertami, wiele innych koncertów, spotkania polityków, 
wydawców i przedstawicieli mediów

1986
„Dni Kultury Polskiej w NRD”; podpisanie umowy o współpracy między instytucjami 
krakowskimi i lipskimi 

1986
Wizyta w Krakowie delegacji niemieckiej; „Dni Lipska w Krakowie” w ramach „Dni Kultury 
NRD w Polsce”, wyjazd ponad 120 twórców sztuki i kultury z Lipska do Krakowa, prawie 
30 imprez, gościnny występ Lipskiego Chóru Synagogalnego w Krakowie z dwoma kon-
certami, wiele innych koncertów, wystawa „Plakaty i karykatury z Lipska” oraz wystawy 
lipskich artystów Rolfa Münznera i Baldwina Zettla w Centrum Kultury i Informacji NRD 
w Krakowie, występ gościnny teatru, odczyty, spotkania teatralne z podpisaniem porozu-
mienia o współpracy, a także spotkania związków pisarzy i pracowników szkół wyższych

1988
Udział architektów z Krakowa w konkursie na centrum Lipska

1989/90
Pokojowa rewolucja w NRD i zjednoczenie Niemiec, koniec Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej i powstanie III Rzeczypospolitej Polskiej 

1989
„Dni Lipska w Krakowie”, 9 października symboliczne zamurowanie wejścia do Centrum 
Kultury i Informacji NRD w geście solidarności mieszkańców Krakowa uczestnikami 
demonstracji poniedziałkowej w Lipsku

1990
Podpisanie polsko-niemieckiego traktatu granicznego i ostateczne uznanie granicy na 
Odrze i Nysie między Niemcami a Polską

Czerwiec: dr Hinrich Lehmann-Grube zostaje nadburmistrzem Lipska

Przekształcenie Polskiego Centrum Informacji i Kultury w Lipsku w Instytut Polski

1991
Podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, powstanie Polsko- 
Niemieckiej Współpracy Młodzieży

1992
Październik: „Dni Krakowa” w lipskim klubie studenckim Moritzbastei z zespołem 
teatralnym „Om” i sztuką „Żujnia” oraz filmem „Jeszcze Polska nie zginęła” Harriet Eder 
i Michaela Martona

Październik: Józef Lassota zostaje prezydentem Krakowa

1993
Marzec: wizyta Prezydenta Miasta Lipska Friedricha Magiriusa i Gabriele Bock (kierow-
nika Referatu Stosunków Międzynarodowych Urzędu Miasta Lipska) w Radzie Miasta 
Krakowa, nawiązanie kontaktów roboczych w zakresie wspierania gospodarki, kultury, 
turystyki, rewitalizacji, szkolnictwa i młodzieży

Październik: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa bierze udział w uroczystościach 
z okazji rocznicy pokojowej rewolucji w Lipsku w dniu 9 października

1994
Rozpoczęcie współpracy między Lipskim Chórem Synagogalnym a Fundacją Judaica 
Centrum Kultury Żydowskiej

Maj: wizyta w Krakowie delegacji niemieckiej pod przewodnictwem Prezydenta Miasta 
Lipska Friedricha Magiriusa w celu nawiązania kontaktów w zakresie partnerstwa szkół, 
kultury, rewitalizacji, rozwoju gospodarczego

1995
Luty: wizyta sześciu dyrektorów szkół z Krakowa w celu wymiany doświadczeń z Kurato-
rium Oświaty w Lipsku 
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Kwiecień: wizyta robocza w Krakowie w celu przygotowania cyklu imprez i spotkań 
„ Kraków w Lipsku”, rewizyta w czerwcu

Październik: „Kraków w Lipsku” – prezentacja miasta Krakowa poprzez wystawy, teatr, 
muzykę (jazz, rock, muzykę dawną), literaturę, film, sztukę ludową, dyskusje, spotkania 
młodzieży, tydzień partnerstwa szkolnego i wiele innych imprez; projekt Enterprise na 
targach budowlanych, rozpoczęcie współpracy w zakresie pracy z seniorami

24 października: wizyta w Lipsku polskiej delegacji pod przewodnictwem Prezydenta 
Miasta Krakowa Józefa Lassoty; odnowienie partnerstwa miast jako punkt kulminacyj-
ny cyklu „Kraków w Lipsku”, podpisanie wspólnej deklaracji dotyczącej kształtowania 
stosunków partnerskich pomiędzy Lipskiem i Krakowem przez Józefa Lassotę i Nadbur-
mistrza Miasta Lipska dra Hinricha Lehmanna-Grubego 

1996
Styczeń: „Ciepła woda ze słońca” – projekt w ramach partnerstwa szkół pomiędzy Szkołą 
im. Helmholtza w Lipsku i Szkołą Podstawową nr 91 w Krakowie, wizyta uczniów z Lipska 
w Krakowie, rewizyta w maju

Marzec/kwiecień: „Sztuka jednoczy miasta“ – I Wystawa młodych krakowskich artystów 
w Städtisches Kaufhaus w Lipsku

Kwiecień: wizyta delegacji z Krakowa z okazji otwarcia Nowych Terenów Targowych 
w Lipsku

Maj: wizyta w Krakowie niemieckiej delegacji pod przewodnictwem Nadburmistrza 
 Miasta Lipska dra Hinricha Lehmanna-Grubego 

Wrzesień: udział Gabriele Bock (kierownika Referatu Stosunków Międzynarodowych 
Urzędu Miasta Lipska) w uroczystym otwarciu Willi Decjusza w Krakowie 

Wrzesień: wizyta robocza w Lipsku pod przewodnictwem Jana Friedberga (Zastępcy 
 Prezydenta Miasta Krakowa) na temat przedsiębiorstw miejskich, energii i finansów

Grudzień: występ gościnny kapeli ludowej „Mydlniczanie“ na lipskim jarmarku bożona-
rodzeniowym

1997
Czerwiec: wyjazd „Marketing-Club Leipzig e.V.” do Krakowa w celu zainicjowania kontak-
tów roboczych 

Czerwiec: Friedrich Magirius (były Prezydent Miasta Lipska) otrzymuje Krzyż Komandor-
ski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony przez Andrzeja Byrta (Ambasado-
ra RP w Niemczech)

Wrzesień: koncert gościnny Lipskiego Chóru Synagogalnego w Krakowie

Październik: udział krakowskiej grupy „Highlanders” w Lipskich Dniach Jazzowych, 
 poświęconych głównie Polsce

Listopad: udział prof. Hanny Grabowskiej-Pałeckiej z Krakowa w grze symulacyjnej Lipsk 
osiedle Grünau, dotyczącej współczesnych wielkich osiedli mieszkaniowych

Listopad: polsko-niemiecki festiwal teatralny „Haus Steinstraße e.V.” z udziałem gości 
z Krakowa

Grudzień: „Sztuka jednoczy miasta“ – II Wystawa młodych krakowskich artystów 
w  Lipsku

1998
Lipiec: projekt fotograficzny Akademii Sztuk Wizualnych w Lipsku, przygotowujący cykl 

„Lipsk w Krakowie” 

Lipiec: Wolfgang Tiefensee zostaje nadburmistrzem Lipska

Wrzesień: „Lipsk w Krakowie“ – prezentacja Lipska poprzez muzykę (koncert organowy, 
Lipski Chór Synagogalny), film (Andreas Voigt: filmy dokumentalne), literaturę (Erich 
Loest), wystawy (Druckgrafik-Symposion Hohenossig), Lipski Teatr Tańca, spotkania 
klubowe, biznesowe i wiele innych imprez

Październik: wycieczka mieszkańców Lipska do Krakowa

Listopad: Andrzej Gołaś zostaje prezydentem Krakowa

Listopad: Nadburmistrz Miasta Lipska Wolfgang Tiefensee jedzie do Krakowa na spo-
tkanie stowarzyszenia miast EUROCITIES; rozmowy z jego odpowiednikiem w Krakowie, 
Andrzejem Gołasiem

1999
Maj: międzynarodowe spotkanie seniorów w Lipsku z udziałem gości z Krakowa

od 2000
Wyjazdy studyjne i wymiana ekspertów z Saksońskiego Stowarzyszenia Oświatowego 
Towarzystwa Niemieckiego z udziałem Lipska i Krakowa

2000
„Listy do Auschwitz” – roczne seminarium na Uniwersytecie Lipskim z wizytą studentów 
w Miejscu Pamięci Auschwitz oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
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Styczeń: Kraków zostaje wybrany Europejską Stolicą Kultury; z tej okazji Nadburmistrz 
Miasta Lipska Wolfgang Tiefensee i Susanne Kucharski-Huniat (kierownik Biura Kultury 
Urzędu Miasta Lipska) przyjeżdżają do Krakowa na otwarcie Festiwalu Kraków 2000

Kwiecień: program „Leonardo da Vinci” – rozpoczęcie wymiany ekspertów pod patro-
natem „Europa-Haus Leipzig e. V.”; wieloletni program praktyk zawodowych dla polskiej 
młodzieży w Lipsku

Maj: spotkanie seniorów w Krakowie

Czerwiec: porozumienie o współpracy pomiędzy sądami i sędziami zawarte przez Pre-
zesa Sądu Krajowego w Lipsku Martina Burkerta i Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie 
Tadeusza Wołka 

Czerwiec: otwarcie Festiwalu Bachowskiego w Lipsku i wizyta pana Głowackiego (naczel-
nika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Krakowa)

Wrzesień: wizyta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących im. 
Janusza Korczaka w Krakowie w lipskim Centrum Kształcenia Zawodowego Osób Słabo-
słyszących i Niesłyszących w celu wymiany doświadczeń

Październik: spotkanie młodzieży, zorganizowane przez Urząd do Spraw Młodzieży 
 Urzędu Miasta Lipska z miastami partnerskimi Lipska – Krakowem i Birmingham

Październik: wyjazd prawników z Lipska na seminarium w Krakowie w ramach przygoto-
wań do partnerstwa organów wymiaru sprawiedliwości obu miast

2001
Kwiecień: I polsko-niemieckie seminarium Sądu Krajowego w Lipsku i Sądu Okręgowego 
w Krakowie w Sądzie Krajowym w Lipsku

Maj: wizyta delegacji z Krakowa pod przewodnictwem pana Nowickiego (Zastępcy 
Prezydenta Miasta Krakowa) podczas Niemiecko-Polskiego Forum, poświęconemu pracy 
z seniorami z okazji Międzynarodowego Roku Wolontariatu

Październik: „Kraków 2000 – Europejska Stolica Kultury” – Wystawa w Nowym Ratuszu 
w Lipsku

Październik: wizyta krakowskiej grupy teatralnej podczas warsztatów w „Haus Stein-
straße e. V.“

Listopad: wizyta robocza Friedricha Magiriusa (byłego Prezydenta Miasta Lipska) i Karin 
Hempel (Urząd do Spraw Młodzieży Urzędu Miasta Lipska) w Krakowie w celu omówienia 
działań w zakresie młodzieży i spraw socjalnych

Grudzień: koncert gościnny Lipskiego Chóru Synagogalnego w Krakowie

2002
Marzec: „Bezpieczeństwo w mieście” – konferencja w Krakowie z udziałem służb porząd-
kowych miasta Lipska

Kwiecień: „Rola kobiety w społeczeństwie” – Konferencja Kobiet w Krakowie z udziałem 
Genki Lapön (Pełnomocnik do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Urzędu Miasta 
Lipska)

Maj: podpisanie deklaracji dotyczącej partnerstwa między Sądem Okręgowym w Krako-
wie a Sądem Krajowym w Lipsku przez prezesów tych sądów Tadeusza Wołka i Martina 
Burkerta

Czerwiec: udział reprezentantów z Krakowa w międzynarodowym „Forum Młodych Wy-
nalazców w dziedzinie technik informacyjnych i komunikacyjnych“

Lipiec: udział Młodzieżowego Domu Kultury „Fort 49 Krzesławice” w Krakowie (Nowa 
Huta) w międzynarodowym spotkaniu na temat przeciwdziałania i zapobiegania narko-
manii w Lipsku

Październik: polsko-niemieckie seminarium specjalistyczne w Krakowie na temat pracy 
z osobami wymagającymi opieki, starszymi i niepełnosprawnymi, zorganizowane przez 
Saksońskie Stowarzyszenie Oświatowe Towarzystwa Niemieckiego w Lipsku, kontynu-
owane w październiku 2003 r. w Lipsku z rewizytą Krakowian na temat pracy z młodzieżą 
i pracy społecznej

Październik: wizyta robocza z Krakowa na temat dzieci, pracy z młodzieżą i pracy socjal-
nej oraz rodziny

Listopad: prof. Jacek Majchrowski zostaje prezydentem Krakowa

2003
Luty: wizyta robocza dr Gabriele Goldfuß (kierownik Referatu Współpracy Międzynaro-
dowej Urzędu Miasta Lipska), Friedricha Magiriusa (byłego Prezydenta Miasta Lipska) 
i Siegfrieda Hallera (kierownika Urzędu do Spraw Młodzieży Urzędu Miasta Lipska) 
w Krakowie w celu omówienia dalszej współpracy i przygotowania Dni Kultury Polskiej 
na jesieni z okazji jubileuszu 30-lecia partnerstwa Lipska i Krakowa

Kwiecień: uroczystość w Starym Ratuszu z okazji 80. rocznicy otwarcia polskiego 
 Konsulatu Generalnego w Lipsku, udział prof. Zbigniewa Brzezińskiego (wnuka dra 
 Tadeusza Brzezińskiego, który w latach 1932-1935 był polskim konsulem w Lipsku)

Kwiecień: „Usługi publiczne na rozdrożu” – konferencja w Lipsku z udziałem Zbigniewa 
Zuziaka (Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa) 

Maj: udział przedstawiciela Krakowa w posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów 
w Lipsku w sprawie „Przyszłości wspólnej polityki europejskiej”
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Październik: przekazanie przez Niemiecko-Polskie Towarzystwo Saksonii odrestaurowa-
nego siodła księcia Józefa Poniatowskiego do zbiorów pomnika-muzeum Bitwy Narodów 
podczas obchodów 190. rocznicy bitwy

Listopad: Polskie Dni Kultury w Lipsku z okazji 30-lecia partnerstwa Lipska i Krakowa 
z udziałem Józefa Winiarskiego (Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa)

2004
Luty: prezentacja wszystkich miast partnerskich Lipska na targach „Dom, Ogród i Wypo-
czynek” w Lipsku, występ „Max Klezmer Band” z Krakowa

Luty/marzec: wizyta robocza z Krakowa w celu zapoznania się z metodami pozyskiwania 
środków europejskich przez Urząd Miasta Lipska 

Maj: przystąpienie Polski i dziewięciu innych krajów do Unii Europejskiej, „Bilet do Eu-
ropy” – wielka kilkudniowa impreza dla nowych państw członkowskich z muzyką, ofertą 
turystyczną, typowymi produktami i prezentacjami kulinarnymi w ciągu handlowym na 
Dworcu Głównym w Lipsku; przedstawicielem Polski na tej imprezie jest miasto Kraków 
z ofertą muzyczną

Maj: „Rola miast w nowej Europie“ – udział ekspertów z Lipska w konferencji w Krakowie, 
wizyta robocza

Czerwiec: „Obywatel w drodze – Lipsk w drodze do demokracji” – wystawa archiwum 
Bürgerbewegung Leipzig e.V. w Krakowie 

Wrzesień: wyjazd studyjny Saksońskiego Stowarzyszenia Oświatowego Towarzystwa Nie-
mieckiego w Lipsku wraz z przedstawicielami miasta Krakowa do Lipska i Brukseli w celu 
zapoznania się z polityką społeczną Unii Europejskiej

Wrzesień: koncert gościnny Lipskiego Chóru Synagogalnego w Krakowie

Październik: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem Friedricha Magiriusa 
(byłego Prezydenta Miasta Lipska) na uroczyste otwarcie wyremontowanej sali gimna-
stycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza 
Korczaka w Krakowie; remont przeprowadzony przy wsparciu lipskiego Centrum Kształce-
nia Zawodowego Osób Słabosłyszących i Niesłyszących; spotkania robocze i przygotowa-
nie „Dni Lipska w Krakowie” 2005

Listopad: wyjazd studyjny Saksońskiego Stowarzyszenia Oświatowego Towarzystwa 
 Niemieckiego w Lipsku do Krakowa; wyjazd poświęcony był zagadnieniom pomocy oso-
bom uzależnionym i osobom bezdomnym w Krakowie i Lipsku

2005
Kwiecień: Lipsk i Kraków zgłaszają Komisji Europejskiej gotowość zrealizowania projektu 

„Młodzież europejska w dialogu“, dotyczącego wymiany doświadczeń w dziedzinie pracy 

z młodzieżą społecznie słabą, upośledzoną, zapobiegania narkomanii i przemocy oraz 
walki przeciwko rasizmowi i wrogości wobec obcych

Maj: obchody Dnia Europy w Lipsku z koncertem zespołu akordeonowego „Motion 
Trio” z Krakowa oraz warsztaty na Naschmarkt w ramach „Roku Polsko-Niemieckiego” 
w Niemczech, we współpracy z Saksońską Kancelarią Państwową

Maj: udział pięciu uczniów i nauczycielki z krakowskiego Gimnazjum nr 23 w „Święcie 
Europy“ w ramach współpracy z Herderschule w Lipsku 

Lipiec: „Complete Urban Investment Tool“ – pierwsze spotkanie w ramach programu 
UE (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) na rzecz rewitalizacji terenów, roz-
woju dzielnic i pozyskiwania inwestorów; partnerzy projektu: Budapeszt, Lipsk, Mediolan, 
Stuttgart oraz regiony Pordenone i Treviso we Włoszech; Kraków uczestniczy w projekcie 
do marca 2006 r.

Wrzesień: „Lipsk – miasto w procesie przemian” w ramach „Tygodnia Aktywności Lipska” 
– udział Andrzeja Wyżykowskiego (Głównego Architekta Miasta Krakowa) w konferencji 
poświęconej rewitalizacji terenów miejskich i planowaniu przestrzennemu

Wrzesień/październik: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem Nadburmi-
strza Miasta Lipska Wolfganga Tiefensee z artystami plastykami, muzykami i przedsta-
wicielami społeczności żydowskiej; „Dni Lipska w Krakowie” – muzyka, filmy, wystawy, 
spotkania, warsztaty („Życie żydowskie w Krakowie i Lipsku”), Friedrich Magirius (były 
Prezydent Miasta Lipska) otrzymuje tytuł Honorowego Obywatela Miasta Krakowa; wy-
cieczka mieszkańców Lipska „Przez Polskę południową do partnerskiego miasta Krako-
wa”, wizyta biznesmenów z Lipska, zorganizowana przez „Marketing Leipzig”, obejmująca 
spotkania biznesowe, gościnny występ Lipskiego Chóru Synagogalnego w Krakowie

Listopad: wspólny koncert „Motion Trio” i „Sinfonietta Cracovia” w Federalnym Sądzie 
Administracyjnym w Lipsku

Listopad: wyjazd studyjny Saksońskiego Stowarzyszenia Oświatowego Towarzystwa 
 Niemieckiego w Lipsku dla specjalistów z dziedziny pomocy społecznej do Lipska

Grudzień: wystawa ekslibrisów z kolekcji polskiego farmaceuty dra Krzysztofa Kmiecia 
w Saksońskim Muzeum Aptekarskim w Lipsku

2006
Maj: udział Domu Mendelssohna w Lipsku w I Międzynarodowych Dniach Muzyki Felixa 
Mendelssohna w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Marzec: Burkhard Jung zostaje nadburmistrzem Lipska

Październik: wizyta robocza z Krakowa pod przewodnictwem Krzysztofa Grünera (dy-
rektora Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa), dotycząca współpracy 
w dziedzinie kultury, pomocy społecznej, edukacji, turystyki, oraz Instytutu Polskiego 
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w Lipsku, Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, obchodów 750-lecia lokacji Krakowa 
na prawie magdeburskim w 2007 roku, Międzynarodowych Dni Muzyki Felixa Men-
delssohna w Krakowie oraz nadania nazwy „Kraków” nowemu składowi tramwajowemu 
w Lipsku

Listopad: spotkanie dyrektorów i młodzieży ze specjalnych ośrodków wychowawczych 
dla niesłyszących w Krakowie, Lipsku oraz Nancy i Metz; „Podróż w przeszłość drogami 
ku przyszłości” – wystawa w Urzędzie Miasta Krakowa, będąca wynikiem cyklicznych 
spotkań młodzieży i nauczycieli w Oświęcimiu; wcześniej wystawa ta była prezentowana 
w styczniu 2006 roku w Lipsku oraz w marcu 2006 roku w Nancy; przyjazd Friedricha 
Magiriusa (byłego Prezydenta Miasta Lipska, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa) do 
Krakowa; przekazanie 20 używanych komputerów, wyposażenia pracowni chemiczno-fi-
zycznej, mebli, faksów i maszyn do szycia przez Centrum Kształcenia Zawodowego Osób 
Słabosłyszących i Niesłyszących w Lipsku Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowaw-
czemu dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie

od 2007
Nawiązanie długoletnich kontaktów między Centrum Kształcenia Zawodowego Osób 
Słabosłyszących i Niesłyszących w Lipsku a instytucjami w Krakowie i Nancy w celu 
utworzenia europejskiej instytucji szkoleniowej

2007
Rozpoczęcie współpracy między Gimnazjum nr 50 w Krakowie i Gimnazjum im. Wernera 
Heisenberga w Lipsku z wzajemną wymianą uczniowską

Czerwiec: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem Nadburmistrza Miasta 
Lipska Burkharda Junga; udział w obchodach 750-lecia lokacji Krakowa na prawie mag-
deburskim 

Czerwiec: pobyt dziennikarza Jacka Balcewicza w Lipsku, w efekcie którego w mie-
sięczniku „Kraków“ opublikowany został obszerny 20-stronicowy materiał, poświęcony 
postaciom i instytucjom w Lipsku

Czerwiec: uroczystość nadania nazwy „Kraków” nowemu składowi tramwajowemu 
 Lipskich Zakładów Komunikacyjnych, z udziałem między innymi prof. Wiesława Starowi-
cza (Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa)

Wrzesień: „Pamięć buduje przyszłość” – II Forum Młodzieży z Polski i Niemiec w Krako-
wie z udziałem uczniów Szkoły im. Georga Schumanna w Lipsku 

2008
Rozpoczęcie współpracy między Muzeum Historii Miasta Lipska i Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa 

Styczeń: „Znaczki dla Lipska” – projekt Szkoły Międzynarodowej w Lipsku; akcja zbie-
rania i sprzedaży znaczków pocztowych w celu zgromadzenia środków finansowych na 
powiększenie księgozbioru, o którą poprosił Urząd Miasta Lipska w 2007 roku; wszystkie 
wydziały Urzędu Miasta Krakowa zebrały ponad 3.600 znaczków, które zostały wysłane 
do Lipska; wynikiem tej akcji była mozaika z ponad 102.000 znaczków o powierzchni 
ponad 50 metrów kwadratowych 

Kwiecień: wyjazd 60-osobowej grupy Ośrodka Niemiecko-Rosyjskiego (Forum Żydow-
skiego) do Krakowa

Kwiecień: podpisanie umowy o współpracy szkół między lipską Sportmittelschule 
a Gimnazjum nr 23 w Krakowie

Maj: „Mutterland“ i „Nachtbus“ – gościnne wystawienie inscenizacji lipskiego teatru 
LOFFT w Teatrze Nowym w Krakowie

Czerwiec: udział w „Święcie Miast Partnerskich” w Urzędzie Miasta Krakowa z wystawą 
zdjęć Lipska autorstwa Jacka Balcewicza i innymi imprezami

Czerwiec: „Zintegrowany rozwój miast w Europie” – konferencja w Lipsku z udziałem 
ekspertów z Krakowa; krakowscy uczestnicy przedstawili prezentację „Lokalny Program 
Rewitalizacji Krakowa” 

Październik: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem Nadburmistrza Miasta 
Lipska Burkharda Junga, podpisanie porozumienia o współpracy między Saksońską 
Izbą Obrachunkową w Lipsku a Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie, zwiedzanie 
Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, gościnny występ Lipskiego Chóru Synagogalne-
go w Centrum Kultury Żydowskiej, rozmowy robocze dotyczące 20. rocznicy Pokojowej 
Rewolucji w 2009 roku, wystawy „Aryzacja w Lipsku” w Krakowie i „Dni Krakowa w Lipsku” 
w 2010 roku 

Październik: „European Day of Civil Justice“ w Sądzie Krajowym w Lipsku z udziałem 
krakowskich sędziów 

Grudzień: zamknięcie otwartego w 1923 roku Konsulatu Generalnego RP w Lipsku

2009
Marzec: wizyta robocza w Lipsku przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Krakowie 

Kwiecień: „Powiększenie – Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie” – wystawa autorstwa 
Andrzeja Nowakowskiego w Lipskiej Bibliotece Publicznej w ramach 8. Tygodnia Żydow-
skiego w Lipsku

Kwiecień: spotkanie uczniów Szkoły Średniej nr 125 w Lipsku z uczniami XX Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie

Lipiec: „Krakowski Autobus” – przystanek muzyczny 10 muzyków w centrum Lipska
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Sierpień: „Amoklauf – mein Kinderspiel” – występ gościnny krakowskiego Teatru Nowe-
go w „Theater der jungen Welt” w Lipsku

Jesień: wspólny wyjazd studyjny studentów amerykanistyki z Lipska i Krakowa do Chica-
go, Madison, Wisconsin i Minneapolis; powstaje wystawa „Immigration & Ethnicity”, która 
zostanie pokazana w maju 2010 r. w „Bibliotece Publicznej” w Krakowie; na wernisaż 
przyjeżdżają kierownik projektu prof. Hartmut Keil i studenci

Wrzesień: koncert gościnny Lipskiego Chóru Synagogalnego w Krakowie

Październik: 20. rocznica Pokojowej Rewolucji i Święto Światła w Lipsku; udział Wiesława 
Starowicza (Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa) w uroczystościach i towarzyszącej im 
Konferencji Prezydentów Miast pod hasłem „Rozwój miast i demokracja” 

Październik: udział krakowskiego teatru „KTO” w I lipskim Święcie Światła w rocznicę 9 
października z instalacją teatralną „Uchodźcy” 

Październik: „Aryzacja w Lipsku” – wystawa Muzeum Historii Miasta Lipska w byłej Fa-
bryce Schindlera w Krakowie 

Październik: wizyta robocza Michaela Fabera (Burmistrza Miasta Lipska do spraw kultu-
ry) w Krakowie 

Listopad: konferencja na temat praw dzieci z udziałem dzieci i młodzieży z miast 
partnerskich Lipska w Nowym Ratuszu w Lipsku; udział grupy krakowskiej młodzieży ze 
Stowarzyszenia „U Siemachy” 

Listopad: wizyta robocza z Krakowa w ramach przygotowań do „Dni Krakowa w Lipsku”, 
udział w uroczystościach związanych z rocznicą Nocy Kryształowej 1938 roku

2010
Styczeń: „Dzieci holocaustu” – gościnny występ Theater der Jungen Welt z Lipska 
w  krakowskim teatrze „Groteska” 

Kwiecień: wizyta delegacji z Krakowa pod przewodnictwem Kazimierza Bujakowskie-
go (Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa) w czasie „Dni Krakowa w Lipsku”, w trakcie 
których zaplanowano imprezy muzyczne i artystyczne, prezentację oferty turystycznej 
i stylu życia; wymiana i spotkania, rozmowy robocze, wizyta robocza w Lipsku przed-
stawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – wszystko w cieniu katastrofy 
lotniczej 10 kwietnia 

Kwiecień: katastrofa lotnicza w Smoleńsku, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyń-
ski, jego żona i wysokiej rangi przedstawiciele polskiego rządu; nabożeństwo żałobne 
z udziałem delegacji z Krakowa oraz wystawienie księgi kondolencyjnej w kościele św. 
Mikołaja w Lipsku, baner „Lipsk łączy się w żałobie z polskimi sąsiadami” 

Kwiecień: spotkanie robocze w Lipsku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
z Saksońską Izbą Obrachunkową w Lipsku 

Kwiecień: „Second Chance” – projekt unijny, dotyczący przekształcania terenów postin-
dustrialnych w obiekty i instytucje kulturalne; pierwsze spotkanie robocze w Lipsku; 
w projekcie udział brały: Kraków, Lipsk, Norymberga, Wenecja i Ljubljana, okres projektu 
2011–2013 

Maj: wizyta robocza przedstawicieli Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Muzeum 
Historii Miasta Lipska

Lipiec: „Zapach słoni po deszczu” – spektakl Teatru Figur z Krakowa na Festiwalu Te-
atralnym „Cześć”, zorganizowanym w Teatrze Lindenfels Westflügel w Lipsku 

Sierpień: wizyta robocza w Krakowie, dotycząca spraw społecznych, w trakcie której 
delegacja zwiedziła ośrodek ComComZone i prowadziła rozmowy w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

Wrzesień: udział przedstawicieli Lipska w konferencji „Czas muzeów – spotkaj żywą 
historię”, prezentacja dr Caren Marusch-Krohn (Referat Współpracy Międzynarodowej 
Urzędu Miasta Lipska) „Lipsk: Mieszkańcy – Zbiory – Działania” 

Październik: „Contemporary Polish Design“ – wystawa specjalna z udziałem szesnastu 
projektantów z Polski, w tym z Krakowa w ramach Designers‘ Open Lipsk

Październik: wyjazd przedstawicieli Centrum Kształcenia Zawodowego Osób Słabosły-
szących i Niesłyszących w Lipsku na obchody 60-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie 

Październik: wizyta delegacji z Krakowa pod przewodnictwem Jana Okońskiego (Peł-
nomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Przedsiębiorczości) i udział w po-
święconym Krakowowi Balu w Operze pod hasłem „Viva Cracovia“; w Lipskiej Operze 
przedstawiono gości, wystąpił zespół „Motion Trio” i wystawiono zdjęcia autorstwa 
Wiesława Majki; udział Marka Prawdy (Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Niem-
czech), rozmowy robocze

Październik: wizyta robocza z Krakowa, dotycząca spraw młodzieży

Listopad: udział partnerskiego kraju Polski w targach „denkmal” (europejskie targi 
dotyczące konserwacji, restauracji i renowacji zabytków), udział ekspertów z Krakowa 
w konferencji poświęconej ochronie zabytków w drugiej połowie XX wieku 

Listopad: udział miasta Krakowa w Targach Turystyki i Caravaningu w Lipsku 

Grudzień: ponowna wizyta Stowarzyszenia „U Siemachy” w Lipsku i udział w konferencji 
poświęconej prawom dziecka

2010 do 2013
w ramach finansowanego przez UE projektu „Second Chance” współpraca „Hali nr 14” 
i Dzielnicy św. Wawrzyńca w Krakowie nad koncepcjami przekształcania dawnych tere-
nów przemysłowych w obiekty kulturalne
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2011
Styczeń: „Krakowskie impresje. Obrazy starego miasta, które pozostaje młode” – wysta-
wa fotografii autorstwa Wiesława Majki i Janusza Skórskiego w MDR Lipsk 

Styczeń: „Polskie Requiem” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej i Chóru Radia Środ-
kowoniemieckiego (MDR) pod batutą Krzysztofa Pendereckiego z udziałem polskich 
solistów 

Luty: Udział krakowskich uczniów w zorganizowanych przez Urząd Miasta Lipska warsz-
tatach poświęconych Pomnikowi Wolności i Jedności w Lipsku 

Kwiecień: „15 lat wymiany młodzieży między Lipskiem a Krakowem” – wizyta młodzieży 
z Lipska w Młodzieżowym Domu Kultury „Fort 49 Krzesławice“ w Krakowie

Maj: udział Centrum Fotografii Współczesnej w Lipsku (organizatora Festiwalu F/STOP) 
w „Miesiącu Fotografii w Krakowie”

Maj: wizyta przedstawicieli Młodzieżowego Domu Kultury „Fort 49 Krzesławice“ w Lipsku 
w ramach projektu „SMiLe – Inicjatywa Założycieli”

Czerwiec: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem Michaela Fabera (Burmi-
strza Miasta Lipska do spraw kultury); Festiwal „Sąsiedzi 2.0” w Krakowie – udział Marka 
Brandta (lipskiego artysty światła i dźwięku) w iluminacji zamku na Wawelu w Krakowie, 
projekt Instytutu Goethego w Krakowie i Domu Norymberskiego w Krakowie z niemiec-
kimi miastami partnerskimi miasta – Frankfurtem nad Menem, Norymbergą i Lipskiem 
z okazji 20. rocznicy podpisania niemiecko-polskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie

Lipiec: trzytygodniowa wymiana pracowników między Muzeum Historii Miasta Lipska 
i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Lipiec: wizyta przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa w ramach organizowanego przez 
Radsportverein AC Leipzig e.V. Rajdu Pokoju z Lipska do Kijowa

Sierpień/wrzesień: wizyta trzech dziennikarzy telewizyjnych TVP Kraków i Jana-Philip-
pa Sommera (attache ds. prasy i kultury Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie) 
w Lipsku podczas rozmów i realizacji reportażu „Witamy w Lipsku” – sześciu 10-minuto-
wych filmów o Lipsku

Wrzesień: „Pamięć buduje przyszłość” – udział ośmiu uczniów 11 klasy lipskiej Thomas-
schule w IV Forum Młodzieży z Polski i Niemiec pod hasłem „Tolerancja, akceptacja, 
fascynacja. Młodzi na tropie wielokulturowych społeczności Krakowa i Łodzi“ 

Wrzesień/październik: ponowny wspólny wyjazd studyjny studentów amerykanistyki 
z Lipska i Krakowa do Południowej Karoliny i Nowego Orleanu, którego tematem był 
ruch w obronie praw ludności afroamerykańskiej oraz skutki huraganu Katrina dla 
mieszkańców Nowego Orleanu 

Październik: gościnny występ Lipskiego Chóru Synagogalnego w Krakowie, wyróżnienie 
dyrektora chóru Helmuta Klotza odznaką „Honoris Gratia”; odznakę wręczył Prezydent 
Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski w Centrum Kultury Żydowskiej 

Październik: wizyta uczniów Szkoły Zawodowej Lipskich Zakładów Komunikacyjnych 
w Krakowie w Młodzieżowym Domu Kultury „Fort 49 Krzesławice“ 

Październik: „Demokracja to my!” – II Międzynarodowa Konferencja o Demokracji w Lip-
sku w ramach „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypo-
koleniowej” z uczestnikami z Krakowa 

2012
Styczeń: Założenie stowarzyszenia „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków” w Lipsku

Styczeń: Powołanie Markusa Koppa na Konsula Honorowego Rzeczypospolitej Polskiej 
w Saksonii

Lipiec: wizyta robocza Friedricha Magiriusa (byłego Prezydenta Miasta Lipska, Hono-
rowego Obywatela Krakowa) i Markusa Koppa (Konsula Honorowego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Saksonii) w Krakowie

Listopad: „Osobliwy KraLei“, czyli „Osobliwy Kraków i Lipsk” – wystawa fotografii sto-
warzyszenia „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków” z motywami z Lipska i Krakowa w Biurze 
Miejskim Lipska na Rynku, przygotowana przez uczniów Ewangelickiego Centrum Szkol-
nego z Lipska; występ krakowskiego zespołu „Vladimirska” w barze „Poniatowski”

Listopad: „Edukacja i kultura dla zaawansowanych” – II Konferencja Seniorów Miasta 
Lipska z udziałem ekspertów z Krakowa

2013
Styczeń: wyjazd delegacji pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka 
Majchrowskiego, na zakończenie jubileuszu „thomana 800” z prawykonaniem „Missa 
brevis” Krzysztofa Pendereckiego przez chór św. Tomasza w kościele św. Tomasza w Lip-
sku; udział kompozytora i Nadburmistrza Miasta Lipska Burkharda Junga; uroczysta msza 
z okazji 40. rocznicy partnerstwa miast w kościele św. Tomasza 

Luty–maj: „Cracovia 3D” (Via Regia – Kraków na szlaku handlowym w XIII-XVII w.) – 
wystawa w Muzeum Historii Miasta Lipska w ramach współpracy pomiędzy Muzeum 
Historii Miasta Lipska i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa

Marzec: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem Nadburmistrza Miasta Lip-
ska Burkharda Junga; gościnny występ Orkiestry Symfonicznej Radia Środkowoniemiec-
kiego (MDR) pod batutą Kristjana Järvi w krakowskiej Operze

Kwiecień: udział krakowskiego zespołu „Freedom” w eliminacjach do festiwalu „Leipzig – 
Courage zeigen”
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Maj: VIII Międzynarodowe Dni Muzyki Felixa Mendelssohna w Centrum Kultury Żydow-
skiej jako część obchodów 40-lecia partnerstwa miast; program muzyki kameralnej 
z udziałem Tobiasa Bäza, Evy Sperl, Miki Wady i Hellen Weiß z Lipska 

Czerwiec: udział lipskich artystów grafficiarzy Sebastiana Drechsela i Dirka Molla jako 
przedstawicieli „Graffitiverein e.V.” w Dniu Otwartych Drzwi Urzędu Miasta Krakowa

Czerwiec: 10. Tydzień Żydowski w Lipsku świętuje życie żydowskie w miastach partner-
skich – Krakowie, Brnie, Herclijji, Kijowie, Lyonie i Salonikach

Sierpień: pobyt redaktora Jacka Balcewicza w Lipsku, artykuł „Kraków – Lipsk“ w paź-
dziernikowym wydaniu miesięcznika „Kraków“ i publikacje w innych czasopismach

Październik: wizyta delegacji z Krakowa pod przewodnictwem Magdaleny Sroki (Zastęp-
cy Prezydenta Miasta Krakowa); 200. rocznica Bitwy Narodów i 100. rocznica uroczystego 
otwarcia kompleksu Pomnika Bitwy Narodów w Lipsku, uhonorowanie księcia Józefa 
Poniatowskiego i wypożyczenia siodła księcia z Muzeum Historii Miasta Lipska do 
Krakowa, uroczyste pobranie ziemi z cmentarza św. Jana (pierwszego miejsca pochów-
ku księcia Poniatowskiego) z przeznaczeniem na prezentację w Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa, uroczyste złożenie wieńca pod Pomnikiem Poniatowskiego z okazji  200. 
rocznicy śmierci

Październik: „Struktury/Przestrzenie/Regiony” – europejskie spotkanie netzwerkowe, 
zainicjowane przez stowarzyszenie „Przyjaciele Borussii Olsztyn”, jako wymiana doświad-
czeń menedżerów kultury w zakresie rozwoju regionalnego

Październik/listopad: praktyki zawodowe trzydziestu uczniów z krakowskiego Zespołu 
Szkół Budowlanych nr 1 i Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej 
w Lipsku w ramach programu Erasmus+/Leonardo da Vinci na zaproszenie Domu Euro-
pejskiego w Lipsku 

Listopad: „Krakowska noc” – gościnne występy Piotra Orzechowskiego (Pianohooligan) 
i „Motion Trio” (zespół akordeonowy) w lipskim klubie Moritzbastei

Listopad: „Droga przez labirynt” – premiera filmu Anny Schmidt o kompozytorze Krzysz-
tofie Pendereckim w Lipsku; film zostanie pokazany również w Krakowie

Listopad: udział krakowskiej młodzieży w III Międzynarodowej Konferencji o Demokracji 
w Lipsku

2013/ 2014
„geo_sounds!“ – projekt stowarzyszenia „Flügelschlag Werkbühne e.V.“; niemiecko-polski 
projekt młodych kompozytorów z udziałem 50 uczniów z Saksonii i Polski, realizowany 
w Dreźnie, Lipsku i Krakowie; wspólne warsztaty i podróże koncertowe

2014
Rozpoczęcie współpracy między prywatną szkołą specjalną Schloss Schönefeld z Zespo-
łem Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie z regularną wymianą uczniów i nauczycieli

Czerwiec: wizyta delegacji z Krakowa pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Krako-
wa prof. Jacka Majchrowskiego; wręczenie w Lipsku Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej Nadburmistrzowi Miasta Lipska Burkhardowi Jungowi w uzna-
niu jego wybitnych zasług dla pogłębienia i intensyfikacji niemiecko-polskiej współ-
pracy; odznaczenie wręczył dr Jerzy Margański (Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 
w  Berlinie), a laudację wygłosił prof. Jacek Majchrowski; wspólny udział w koncercie na 
Festiwalu Bacha 

Czerwiec: Festiwal Bacha „b@ch für uns!“ – współpraca w ramach Polsko-Niemieckiej 
Akademii Orkiestrowej młodych muzyków z Krakowa i Lipska pod patronatem kompo-
zytora Krzysztofa Pendereckiego; koncert „Capella Cracoviensis“ w kościele św. Mikołaja 
w Lipsku 

Wrzesień: rozmowy robocze „Invest Region Leipzig“ w Krakowie, akcja promocyjna 
„Invest Region Leipzig“ w różnych miastach Europy Środkowej i Wschodniej, w Krakowie 
przed Galerią Krakowską prezentacja możliwości zawodowych i inwestycyjnych w Lipsku 

Wrzesień: koncert krakowskiego zespołu „Vladimirska“ w barze „Poniatowski”, zorganizo-
wany przez stowarzyszenie „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków“

Wrzesień/październik: Praktyka zawodowa 32 uczniów z krakowskich szkół mechanicz-
nych w Lipsku w ramach programu Erasmus+/Leonardo da Vinci na zaproszenie Domu 
Europejskiego w Lipsku 

2015
Maj/wrzesień: wspólne występy w obu miastach młodzieżowego zespołu muzyczne-
go „Michael Praetorius” z Lipska i Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja 
Nowodworskiego w Krakowie

Maj: „Noc słowiańska z reggae z Krakowa” – impreza Klubu Polskiego w Lipsku z udzia-
łem krakowskiego zespołu reggae „Rootzmans“ 

Lipiec: „Jubilee Cup“ lipskiej sieci piłkarskiej „blau-gelb e.V.“ z okazji 1000-lecia Lipska 
z udziałem 21 drużyn U12, w tym drużyny z Krakowa; koncert krakowskiej formacji CF98

Lipiec: odsłonięcie ławki miasta partnerskiego dla Krakowa na Augustusplatz w Lipsku 
w ramach obchodów 1000-lecia miasta 

Lipiec: „Outrage. 10 things that make my blood boil“ – spotkanie młodzieży z Krakowa, 
Salonik i Lipska w Lipsku; impreza zamykająca Lato Kultury KAOS (KINDERVEREINIGUNG 
Leipzig e.V. / „Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana“)
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Sierpień: krakowska kuchnia i muzyka na Festiwalu „EAT EAT EAT – Kuchnia i kultura róż-
nych narodów“, którego organizatorem była Blues-Agency GmbH na torze wyścigowym 
Scheibenholz z okazji 1000-lecia Lipska

Wrzesień: wizyta robocza w Krakowie prof. Thomasa Fabiana (Burmistrza Lipska ds. Mło-
dzieży, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Szkolnictwa) i Friedricha Magiriusa (byłego Prezyden-
ta Miasta Lipska, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa) 

Październik: „Synopsis“ – wystawa dorobku krakowskiego architekta Romualda Loeglera 
w Wyższej Szkole Techniki, Gospodarki i Kultury (HTWK) w Lipsku 

Listopad: 3. Polsko-Niemiecki Salon Literacki stowarzyszenia „Partnerstwo Miast Lipsk-
-Kraków“ w Lipsku z udziałem krakowskiej autorki Zośki Papużanki i koncertem krakow-
skiego zespołu „Nutria Nutria“ 

2016
Styczeń: Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski zaprasza dra Volkera Ro-
dekampa (Dyrektora Muzeum Historii Miasta Lipska) do współpracy w Radzie Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa

Marzec: recital krakowskiego organisty Krzysztofa Urbaniaka w Gewandhausie w Lipsku 

Maj: recital organowy Ulricha Böhme, organisty z kościoła św. Tomasza w Lipsku pod-
czas XI Dni Muzyki Felixa Mendelssohna w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Maj: wizyta delegacji z Krakowa; uroczystość w Nowym Ratuszu w Lipsku z okazji 25. 
rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Republiką Federalną Niemiec 
a Rzecząpospolitą Polską udziałem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Cezarego 
Przybylskiego; rozmowy robocze

Maj: wspólne występy w Lipsku młodzieżowego zespołu muzycznego „Michael Praeto-
rius” z Lipska i Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego 
w Krakowie

Czerwiec: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem dr Gabriele Goldfuß 
(kierownika Referatu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska) i Friedricha 
Magiriusa (byłego Prezydenta Miasta Lipska, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa); 
uroczystości w Sukiennicach z okazji 25-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie; organi-
zatorem jest Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i Konsulat Generalny 
Niemiec w Krakowie 

Lipiec: „Lights and shadows – 3 steps to street performance“ – spotkanie młodzieży 
z Krakowa, Salonik i Lipska w Krakowie; impreza zamykająca w ramach Krakowskiego 
Festiwalu Teatrów Ulicznych (KINDERVEREINIGUNG Leipzig e.V. / „Centrum Młodzieży im. 
dr. H. Jordana“)

Październik: koncert młodzieżowego zespołu muzycznego „Michael Praetorius” z Lipska 
i Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 
z okazji Dnia Jedności Niemiec w Krakowie

Październik: „Lipsk-Kraków“ – festiwal muzyczny „Klubu Polskiego“; występ krakowskiego 
zespołu reggae „Rootzmans“ i lipskich muzyków 

Listopad: „Best Age Forum“ – konferencja „W trosce o naszych seniorów” w Krakowie 
z udziałem Wydziału Spraw Społecznych Miasta Lipska i Europejskiej Fundacji Grupy 
Rahn-Dittrich do spraw edukacji i kultury 

Listopad: „Kraków, Polska i Lipsk” – spotkanie netzwerkowe w Nowym Ratuszu w Lipsku 
instytucji i stowarzyszeń, działających w kontekście polsko-niemieckim

Listopad: udział przedstawicieli z Lipska i Krakowa w konferencji na temat partnerstw 
samorządowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie z okazji 25-lecia trakta-
tu o dobrym sąsiedztwie 

Listopad: „Lipsk-Kraków-Kijów“ – festiwal muzyczny „Klubu Polskiego“; występ zespołu 
„Kapela Polska“ (muzycy z Krakowa i Lipska) oraz muzyków z Kijowa; koncert otworzyło 
odegranie krakowskiego hejnału z kościoła Mariackiego 

Grudzień: Salon literacki stowarzyszenia „Partnerstwo Miast Lipsk-Kraków“ – czytanie 
z Aleksandrą Tobor i wystawa w barze „Poniatowski” w Lipsku z kolażami krakowskiej 
noblistki Wisławy Szymborskiej z okazji 20. rocznicy przyznania Nagrody Nobla 

2017
Marzec/kwiecień: wizyta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszą-
cych im. Janusza Korczaka w Krakowie w lipskim Centrum Kształcenia Zawodowego Osób 
Słabosłyszących i Niesłyszących z bezpośrednią rewizytą w Krakowie

Kwiecień: trójstronne spotkanie w Krakowie w ramach współpracy Szkoły im. Władimira 
Filatowa ze szkołami dla niewidomych i słabowidzących z Marburga i Krakowa 

Maj: „25 Her(t)z“ – prezentacja instalacji światła i dźwięku przez Leipzig Tourismus und 
Marketing GmbH we współpracy z francuskim artystą światła Philippem Morvanem i lip-
skim muzykiem Mikem Dietrichem w Krakowie na placu Szczepańskim 

Maj: „SMART & GREEN“ – konferencja w Krakowie na temat zieleni miejskiej; udział lip-
skiego Urzędu Zieleni Miejskiej i Wód

Maj: występ „Schola Cantorum“ z Lipska w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Krakowie z dziełami Johanna Sebastiana Bacha, Johannesa 
Brahmsa, Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego, Mortena Lauridsena, Erica Whitacre’a, Oli 
Gjelio

Czerwiec: wizyta mieszkańców powiatu lipskiego pod przewodnictwem Kathariny Land-
graf (posłanki do Bundestagu) w Krakowie i Wrocławiu

172 173



Czerwiec: udział zespołu „Karl der Große“ w festynie ulicznym, zorganizowanym przez 
Konsulat Generalny Niemiec wraz z Konsulatami Generalnymi USA i Francji na ulicy 
Stolarskiej w Krakowie

Lipiec: występ uliczny Teatru KTO z Krakowa na lipskim Marktplatz ze sztuką „Peregrinus”

Wrzesień: „Odkrywanie niezależnej sceny kulturalnej Krakowa“ – wycieczka przedstawi-
cieli lipskiej niezależnej sceny kulturalnej do Krakowa, spotkanie z licznymi działaczami 
kultury; projekt stowarzyszenia „Partnerstwo miast Lipsk-Kraków”

Październik: wyjazd do Krakowa delegacji pod przewodnictwem Nadburmistrza Miasta 
Lipska Burkharda Junga; obchody Dnia Jedności Niemiec w Muzeum Sztuki Współczesnej 
MOCAK w Krakowie z występem lipskiego baletu „Transfigura”; gospodarzami uroczysto-
ści są Miasto Lipsk oraz dr Michael Groß (Konsul Generalny Niemiec w Krakowie); udział 
w uroczystościach biorą Friedrich Magirius (były Prezydent Miasta Lipska, Honorowy 
Obywatel Miasta Krakowa), Markus Kopp (Konsul Honorowy RP w Saksonii), radni miej-
scy z wszystkich ugrupowań politycznych, przedstawiciele Rady Młodzieżowej Lipska 
oraz przedstawiciele kultury i gospodarki 

Październik: recital krakowskiego saksofonisty Adama Pierończyka w ramach 41. Lip-
skich Dni Jazzu

Październik: „Aktualne ustawodawstwo w Polsce i w Niemczech” – konferencja w ra-
mach współpracy sądów i prezentacja reform sądownictwa w Polsce oraz dyskusja na 
temat ich wpływu na wymiar sprawiedliwości i sędziów

Październik: „Lipsk-Kraków“ – festiwal muzyczny „Klubu Polskiego“; występ zespołu 
hip-hopowego „YezYezYo” z Nowej Huty i lipskich muzyków

2018
Styczeń: nabożeństwo i modlitwa o pokój w kościele św. Mikołaja w Lipsku, a następnie 
runda rozmów z polskimi gośćmi z okazji Dnia Pamięci Ofiar Narodowego Socjalizmu 

Początek 2018 roku: Nowa aranżacja drogowskazu z nazwami miast partnerskich u stóp 
Wawelu w Krakowie

Kwiecień: Wizyta robocza dużej delegacji muzealników z Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa w Lipsku i Dreźnie

Kwiecień: „10 lat współpracy szkół“ – uroczystość Sportoberschule w Lipsku (dawniej 
Sportmittelschule) i Gimnazjum nr 23 w Krakowie

Kwiecień: pobyt rezydencjonalny i wystawy lipskich artystów Marii Schumacher i Seba-
stiana Gögla w Krakowie w ramach projektu „Nowe Perspektywy: Lipsk spotyka Kraków“ 
przy wsparciu Leipzig International Art LIA 

Maj: wizyta Friedricha Magiriusa (byłego Prezydenta Miasta Lipska, Honorowego Oby-
watela Miasta Krakowa); koncert Chóru Dziewczęcego i Żeńskiego Miasta Lipska „Schola 
Cantorum” w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie 

Maj: otwarcie XIII Międzynarodowych Dni Muzyki Felixa Mendelssohna w Centrum Kul-
tury Żydowskiej w Krakowie; koncert z udziałem lipskich pianistów Konstanze Hollitzer 
i Christiana Hornefa z muzyką Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego i Fanny Hensel 

Czerwiec: otwarcie nowo zaprojektowanego dziedzińca ratusza w Lipsku z tablicami 
z nazwami wszystkich miast partnerskich Lipska

Czerwiec: wizyta polskich nauczycieli w Lipsku w ramach współpracy pomiędzy Szkołą 
im. Władimira Filatowa (Centrum dla Osób Niewidomych i Słabowidzących) a Ośrodkiem 
Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie 

Czerwiec: „Odkrywanie niezależnej sceny kulturalnej Krakowa“ – rewizyta krakowskich 
artystów i działaczy kultury w Lipsku w ramach wymiany niezależnej sceny Lipsk-Kraków; 
projekt stowarzyszenia „Partnerstwo miast Lipsk-Kraków”

Czerwiec: spotkanie sędziów z Lipska z nową Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, 
Dagmarą Pawełczyk-Woicką

Czerwiec: ponowna wizyta mieszkańców pod przewodnictwem Kathariny Landgraf (po-
słanki do Bundestagu) w Krakowie 

Sierpień/wrzesień: w ramach projektu „Nowe Perspektywy: Lipsk spotyka Kraków“ pobyt 
rezydencjonalny krakowskich artystów Karoliny Jabłońskiej, Tomasza Kręcickiego i Cyryla 
Polaczka w Lipsku przy wsparciu Leipzig International Art LIA

Wrzesień: „Urban Jewish Heritage” – konferencja w Krakowie z udziałem Referatu 
Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lipska, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Lipsku i Domu Ariowitscha; organizacja panelu „Municipalities and their Contributions 
to Urban Jewish Heritage“

Październik: „Fast Feet – Slow Food I“ – spotkanie młodzieży z Krakowa, Salonik i Lipska 
w Salonikach (KINDERVEREINIGUNG Leipzig e. V. / „Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana“)

Październik: wyjazd edukacyjny „Outlaw Kinder- und Jugendhilfe“ do Krakowa i Oświę-
cimia z młodymi fanami piłki nożnej z Lipska 

Październik: „Lipsk-Kraków“ – festiwal muzyczny „Klubu Polskiego“; występ zespołu 
hip-hopowego „YezYezYo” z Nowej Huty i lipskich muzyków

Listopad: udział krakowskiego zespołu „Fresco Sonare” w „Nacht der Hausmusik – Brüc-
ken bauen über Gräben“, zorganizowanej przez „Notenspur Leipzig e. V.“ dla upamięt-
nienia zakończenia I wojny światowej przed 100 laty; udział w nabożeństwie i koncercie 
w szkole w Lipsku

Listopad/grudzień: wspólna wystawa wszystkich artystów z Lipska i Krakowa na zakoń-
czenie projektu „Nowe Perspektywy: Lipsk spotyka Kraków“ w galerii Przędzalnia Ba-
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wełny „Spinnerei archiv massiv“, powiązana z festynem dzielnicy Lindenow, z udziałem 
artystów Mandy Gehrt (Lipsk) i Bartolomeo Koczenasza (Kraków) 

Grudzień: „Lipsk-Kraków-Kijów“ – festiwal muzyczny „Klubu Polskiego“ w Lipsku; występ 
krakowskiego zespołu ulicznego „Kapela Wawel” i „Kapela Polska“ (muzycy z Krakowa 
i Lipska) oraz muzyków z Kijowa

2019
Styczeń/luty: wizyta Mateusza Niemca z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Mu-
zeum Historii Miasta Lipska

Marzec: udział lipskiej marki odzieżowej „LUXAA” w pokazie mody podczas Krakowskiego 
Tygodnia Mody we współpracy z Konsulatem Generalnym Niemiec w Krakowie

Kwiecień: „Upandown“ – wystawa lipskich artystów Andrei Barzaghi i Tobiego Kecza 
w galerii „POTENCJA“ w Krakowie

Kwiecień: wizyta Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących im. 
Janusza Korczaka w Krakowie w lipskim Centrum Kształcenia Zawodowego Osób Słabo-
słyszących i Niesłyszących z bezpośrednią rewizytą w Krakowie; główny temat wizyty: 
okres nazizmu i Auschwitz

Kwiecień: „Fast Feet – Slow Food I“ – spotkanie młodzieży z Krakowa, Salonik i Lipska 
w Lipsku (KINDERVEREINIGUNG Leipzig e.V. / „Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana“)

Czerwiec: „AkordeoNowo!” – projekt współpracy Szkoły Muzycznej im. Johanna Seba-
stiana Bacha w Lipsku i Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, wizyta krakowskich 
akordeonistów Macieja Zimki i Wiesława Ochwata, ich udział w „share leipzig trilogie“ 
(festiwalu zorganizowanym przez pianistkę Simone Weißenfels)

Lipiec: „Internet zajmuje sądownictwo – sądownictwo zajmuje się internetem – spotka-
nie w ramach współpracy sądów w Lipsku 

Sierpień-październik: „Let‘s print in Leipzig II” – udział krakowskiego artysty Marcina 
Dymka w wystawie w Muzeum Sztuki Drukarskiej w Lipsku; wcześniej warsztaty w Dru-
karniach Lipskich

Wrzesień: modlitwa o pokój z Friedrichem Magiriusem (byłym Prezydentem Miasta 
Lipska, Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa) i księdzem Andrzejem Augustyńskim 
z Krakowa w kościele św. Mikołaja w Lipsku dla upamiętnienia inwazji Niemiec na Polskę 
i rozpoczęcia II wojny światowej 1939

Wrzesień: „The current role of city museums – museums as part of our changing 
society” – konferencja naukowa z udziałem Muzeum Historii Miasta Lipska i Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa

Październik: wizyta w Lipsku polskiej delegacji pod przewodnictwem Bogusława 
Kośmidera (Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa) z okazji 30. rocznicy Pokojowej Rewo-
lucji; uroczystości, modlitwa o pokój i Święto Światła

Październik: „Pięć październikowych dni w Krakowie“ – wystawa w lipskim oddziale 
Instytutu Polskiego w Berlinie z fotografiami Haralda Kirschnera (Lipsk)

Grudzień: „Lipsk-Kraków-Kijów“ – festiwal muzyczny „Klubu Polskiego“ w Lipsku udzia-
łem zespołu „Kraków” i „Kapela Polska“ z Krakowa i Lipska oraz muzyków z Kijowa 

2020
Marzec–czerwiec: „Plakaty z Polski i świata“ – wystawa z wypożyczonymi eksponatami 
w ramach VII Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego Oświęcim/
Auschwitz” w Bibliotece Miejskiej w Lipsku; otwarcie wykładem Leszka Szustera (dyrekto-
ra Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu)

Od marca: odwołanie lub przesunięcie licznych projektów partnerstwa miast z powodu 
pandemii koronawirusa, wydziały współpracy międzynarodowej Urzędów Miasta Krako-
wa i Lipska są w stałym kontakcie
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Podziękowania
Dziękujemy wszystkim autorom i fotografom, którzy hojnie wzbogacili tę publikację swo-
imi tekstami i zdjęciami. Bez ich wiedzy fachowej, zaangażowania i chęci podzielenia się 
swoimi doświadczeniami, to świadectwo czasu nie powstałoby. Szczególne podziękowania 
kierujemy do tych, którzy przekazali swoje teksty w języku niemieckim i polskim oraz do 
pana Haralda Kirschnera, który dostarczył cenne i  rzadkie zdjęcia z akcji protestacyjnych 
w październiku 1989 roku.
Artykuły zawarte w niniejszej publikacji odzwierciedlają osobistą opinię autorów. Nie w każ-
dym przypadku mogliśmy zweryfikować przedstawione fakty.
W przypadku dużych i znanych polskich miast, takich jak Warszawa i Kraków, stosowaliśmy 
nazwy przyjęte w danym języku. W cytowanych tytułach wystaw lub książek przyjęliśmy sto-
sowaną tam pisownię.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zidentyfikować wszystkich właścicieli materiałów objętych 
prawami autorskimi i uzyskać pozwolenie na ich wykorzystanie. Jeżeli mimo zachowania 
należytej staranności przeoczyliśmy należne prawa, prosimy o kontakt.
Skompilowaliśmy kronikę zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie 
uzupełnienia, które umieścimy w cyfrowym pliku PDF. Prosimy w takim przypadku o kontakt 
pod adresem international@leipzig.de.

Zdjęcia
Projekt okładki z wykorzystaniem pracy Tomasza Kręcickiego z wystawy „Nowe Perspektywy: 
Lipsk spotyka Kraków”, listopad 2018, galeria Spinnerei Archiv Massiv w Lipsku
Str. 2: Wieże kościoła Mariackiego w Krakowie (Marusch-Krohn)
Str. 4: Pomnik Żaka obok kościoła Mariackiego w Krakowie (Pixabay)
Str. 13: Smok wawelski u stóp Wawelu w Krakowie (Pixabay)
Str. 15: Historyczna lampa przed Wieżą Ratuszową w Krakowie (Pixabay)
Str. 16/17: Publikacje o Krakowie (Thomas Rötting)
Str. 29: Życie na Rynku Głównym w Krakowie (Pixabay)
Str. 46/47: Upominek dla gości „Smok Wawelski” inspirowany figurą znajdującą się 

u stóp Wawelu (Thomas Rötting)
Str. 78/79: Upominek dla gości „Porcelana Ćmielowska“ z imitacją renesansowego 

portretu z sufitu Sali Poselskiej na Wawelu (Thomas Rötting)
Str. 101: Deklaracja o współpracy pomiędzy Izbami Obrachunkowymi (Saksońska 

Izba Obrachunkowa)
Str. 111: Upominek dla gości „Filiżanka porcelanowa ARTEFE“ na tle arkad 

krakowskich Sukiennic (Thomas Rötting)
Str. 127: Widok z Dittrichring na Nowy Ratusz, 1971 (Wikipedia, FORTEPAN/Lencse 

Zoltán)
Str. 128/129: Nadanie nazwy „Kraków” nowemu składowi tramwajowemu w Lipsku, 2007 

(Thomas Rötting)
Str. 152/153: Upominek dla gości w postaci przedruku historycznego widoku Krakowa 

(Thomas Rötting)
Str. 179: Hejnał mariacki, melodia grana na trąbce co godzinę z północnej wieży 

kościoła Mariackiego w Krakowie (Pixabay)178




