
Spotkanie 1: Wprowadzenie do rozmów o 
dźwięku / Czym jest IPD / niePrzewodniki 
Uczestnicy: Marcin Dymiter, Marcin Barski, 
Konrad Gęca
Koncert: Marcin Dymiter (Soundscape DJ set)
Termin: 3 czerwca 2016, godz. 19.30
Spotkanie 2: O słuchaniu
Wykład i prezentacja nagrań: Dariusz Brzostek
Termin: Październik 2016
Spotkanie 3: Słuchanie miast
Wykład: Michał Libera
Koncert: Konrad Gęca 
Termin: Listopad/Grudzień 2016
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Na spotkanie z autorką i wręczenie nagrody za-
praszamy 9 czerwca o godz. 18.00 do Śródmiej-
skiego ośrodka Kultury

Wydawnictwo Znak Literanova

On to książka, której najważniejszym 
tematem jest relacja matki i dziecka. 
Dziecka odrzuconego przez wszystkich 
rówieśników, niespełniającego stan-
dardów i norm narzucanych mu przez 
czas i społeczeństwo, chociaż dziw-
ne to, prawdę mówiąc, normy, dziwny 

czas. Dziecka, które matka chce kochać 
i kocha, ale jednak ta miłość jest dla niej 
trudnością. Miłość do dziecka jest za-
wsze trudnością i wyborem. Chciałam 
napisać książkę, w której granica między 
wyborem a trudnością byłaby widoczna, 
ale nierozstrzygnięta, płynna, bo chy-

ba jednoznacznego rozstrzygnięcia tutaj 
podać nie można.

(od autorki)

Już po raz szósty w ramach projek-
tu KRAKOWSKIE NOCE, z 11 na 
12 czerwca, w naszym mieście od-

będzie się NOC POEZJI. Tym razem ha-
słem przewodnim wydarzenia będzie 
„Kraków w poezji: Miasto Masa 
Maszyna”.

Śródmiejski Ośrodek Kultury zaprasza na 
dwa spektakle, w sobotę 11 czerwca:
godz. 18.00 – Różewicz. Kraków-Gliwice-Wrocław. 
Spotkanie z poezją Tadeusza Różewicza w interpretacji aktora Jakuba Kosiniaka 

godz. 20.00 – Anioł, co czuwa nad Krakowem – Recital Jagi Wrońskiej

Projekt realizowany przez Gminę Miejską Kraków

Noc Poezji
Miasto w poezji 

Dźwięk nie tylko jest medium, ka-
nałem komunikacji i kluczowym 
zmysłem, przy pomocy którego 

poznajemy i rozumiemy rzeczywistość. 
To także efemeryczny zapis zmian spo-
łecznych, a świadome słuchanie jest re-
latywnie nowym sposobem ich analizy. 
Zmiana perspektywy z wizualnej na au-
dialną otwiera nowe poziomy interpreta-
cji i staje się coraz częściej stosowaną me-
todą badawczą, dlatego dobrze mieć po-
głębioną świadomość jak z niej korzystać. 

Proponujemy cykl spotkań, których 
celem będzie opowieść o dźwięku i jego 
związkach z pozornie odległymi dziedzi-
nami nauki i sztuki: architekturą, antro-
pologią, filozofią. Każde spotkanie skła-
dać się będzie z dwóch części: wykładu 
lub rozmowy z ekspertem zajmującym 
się dźwiękiem w swojej codziennej pra-
cy, oraz z koncertu lub prezentacji na-
grań, będących komentarzem do oma-
wianego problemu.

7 czerwca (wtorek) 2016, godz. 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie ul. Mikołajska 2

„Syn Polski” – Dla pokrzepienia serc

Muzykoterapia

Cykl organizowany jest wspólnie przez 
Stowarzyszenie Fragile, Śródmiejski Ośro-
dek Kultury w Krakowie, muzykoterapię 
oraz Instytut Pejzażu Dźwiękowego.

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie  
oraz Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM 
w ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA 
zapraszają na gawędę Barbary Wachowicz 
o autorze Trylogii 

„SYN POLSKI” – dla pokrzepienia serc
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Podróże dalekie i bliskie...

Maibaum w Noc Walpurgii

Noc Walpurgii, z ostatniego dnia 
kwietnia na pierwszy dzień 
maja. Starożytni Germanie wie-

rzyli, że tej nocy miał miejsce sabat cza-
rownic, którego obchodom przewodziła 
bogini śmierci Hel. Wtedy też po wsiach 
i miasteczkach włóczyć się miały złe du-
chy i mary – lepiej było nie wychodzić 
z domów.

Czasy się jednak zmieniają, obecnie 
Noc Walpurgii staje się okazją 
do opuszczenia domostw i spo-
tkania z sąsiadami. Stawia się 
maibaum – drzewko majowe. 
O sabatach już się nie wspomi-
na, choć źródłem maibaum jest 
właśnie chęć przegonienia złych 
duchów i uroczyste rozpoczęcie 
czasu nastania słonecznych dni. 
Drzewko staje się symbolem ży-
cia, witalności, przyrody.

Maibaum stawia się na cen-

tralnym placu miejscowości; 
pień drzewa musi być długi 
i prosty. Ze ściętego drzewa ob-
rywa się gałęzie i korę, a następ-
nie dekoruje, czubek zdobiąc 
zielonym wieńcem. Tradycja 
majowego drzewka kultywowa-
na jest przede wszystkim w kra-
jach germańskich, stawia się 
je także w Czechach, czy u nas 
w Polsce, na Spiszu. My mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w niej w małej austriac-
kiej miejscowości Ameis, leżącej nieopo-
dal granicy z Czechami.

Dla mieszkańców Ameis stawia-
nie maibaum to okazja do spotka-
nia i wspólnej zabawy, ale też rywali-
zacji z innymi okolicznymi wioskami. 
Im drzewko będzie większe, ten dum-
niej nosi się głowę przez cały rok. Honor 
i tradycja nakazuje stawiać maibaum 
ręcznie, choć i tutaj wkracza nowocze-
sna technika i niektórzy wspomagają 
się przy jego osadzeniu traktorem bądź 

dźwigiem. Jednak nie 
w Ameis! Przy stawia-
niu uczestniczy kilku-
dziesięciu mężczyzn, 
robią to za pomocą 
długich pali, zwień-
czonych ostrym koń-
cem. Stawianie jest 

popisem ich umiejętności i współpracy. 
Hasło do podnoszenia maibaum i prze-
suwania o kolejny metr wydaje „wodzi-
rej”, zwykle najbardziej zasobny gospo-
darz we wsi. Po postawieniu drzewka or-
ganizowany jest konkurs na określenie 
jego długości: nasze w Ameis miało 26 
metrów! Zwycięzca za jakiś czas dosta-
nie pocięty już maibaum i będzie mógł 
nim palić w piecu przez najbliższy rok.

Wydarzeniu towarzyszy festyn, pije 
się piwo i wino (bo to znany region wi-
niarski), je kiełbaski, potem impre-
za przenosi się do miejscowego klubu. 
Tam organizowane są kolejne konkursy 
m.in. w wbijaniu gwoździ w drewniany 
pieniek. Wbrew pozorom wcale nie jest 
to takie proste: gwoździe wbija się cień-
szą stroną młotka murarskiego, łatwiej 
machnąć się i trafić nim w kolano, niż 
w główkę gwoździa. Zwłaszcza po paru 
piwach czy kilku kieliszkach wina. No 
ale, jak to mawiają, bez ryzyka nie ma 
zabawy.

Tekst i zdjęcia: 
Krzysztof Maćkowski

1 VI, godz. 18.00
Grupa Każdy otwarte warsztaty literackie prowadzenie: Aneta Kielan-Pietrzyk.

1 VI, godz. 19.00
„Zagrać siebie” 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia i posłuchania scenicznej miniatury o zabar-
wieniu komediowym, której treść dotyczy teatru od kulis. Nie zabraknie intrygi, 
wątku miłosnego, przepięknych piosenek, wplecionych w narrację spektaklu, ta-
kich jak chociażby „Mechaniczna lalka” z repertuaru Wioletty Villas czy tytuło-
wej – „Zagrać siebie”.
Na pytania: czy teatr to dochodowy interes i jak się mają międzyludzkie relacje 
ze sceny opowiedzą aktorzy spektaklu w osobach: Karolina Kijak, Anna Ma-
zurek, Klaudia Wójcik – aktorki, Łukasz Moskalik – amant, Marek Gie-
rat – maestro, Agnieszka Masternak – mecenaska sztuki, Przemysław Li-
twin – dyrektor, Barbara Stec – inspicjentka, Katarzyna Gołąb – gardero-
biana, Mateusz Miernik – narrator, Piotr Bartnik – pianista.
Scenariusz i reżyseria – Rafał Kępiński Studio Piosenki „Farafka”
Bilety w cenie 20 zł/normalny i 15 zł/ulgowy do nabycia w przedsprzedaży 
i przed spektaklem. Rezerwacje biletów pod numerem 602 424 676

2 VI, godz. 18.00
Koncert uczniów Szkoły Wokalno-Aktorskiej. Prowadzenie: Bogdan Kala-
rus, przy fortepianie: Anna Wrona.

3 VI, godz. 18.00
Koncert Joanny Lewandowskiej z zespołem „Mężczyźni mojego życia: Marek 
G. z Krakowa” w ramach Dni Miasta, pod opieką „Namuz(yk)owywania poezji”

Joanna Lewandowska – wokal, Anna Wandtke – skrzypce, Sebastian 
Wypych – kontrabas, Mirosław Feldgebel – fortepian, Robert Siwak – in-
strumenty perkusyjne.
Od początku swojej kilkunastoletniej przygody ze sceną, Joanna Lewandowska 
zachwyca publiczność niezwykłą umiejętnością „podkradania” piosenek. Choć 
nie były pisane z myślą o niej, gdy wykonuje je na scenie, stają się utworami 
„szytymi na miarę” tak jest i w tym przypadku. Świeżości wykonaniom dodają 
również nowe, ciekawe – pozostające jednak w stylistyce muzycznej Grechuty 
– aranżacje utworów, autorstwa pianisty i kompozytora Michała Zawadzkiego.
Niezwykłe bogactwo barw i dźwięków zapisanych na płycie „Mężczyźni mojego 
życia: Marek G. z Krakowa” jest niewątpliwą zasługą wspaniałych muzyków, do 
których artystka również ma szczęście.
Koncert odbędzie się na Rynku Podgórskim. Wstęp wolny. Zapraszamy!

3 VI, godz. 19.30
Muzykoterapia – Spotkanie 1: Wprowadzenie do rozmów o dźwięku / 
Czym jest IPD / niePrzewodniki 

Uczestnicy: Marcin Dymiter, Marcin Barski, Konrad Gęca
Koncert: Marcin Dymiter (Soundscape DJ set)
Cykl organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Fragile, Śródmiejski Ośro-
dek Kultury w Krakowie, muzykoterapię oraz Instytut Pejzażu Dźwiękowego.

7 VI, godz. 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury oraz Fundacja Promocji Kultury URWA-
NY FILM w ROKU HENRYKA SIENKIEWICZA zapraszają na gawędę Bar-
bary Wachowicz o autorze Trylogii SYN POLSKI – dla pokrzepienia serc.

Barbara Wachowicz – absolwentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, a także Studium Historii i Teorii Filmu w łódzkiej Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej. Pisarka, która propaguje patriotyzm, po-
stawy honoru i prawości. Autorka opowieści o życiu, twórczości, miłościach i ta-
jemnicach wielkich Polaków:  Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Żerom-
skiego, Kościuszki, a także o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa. 
Autorka scenariuszy filmowych i telewizyjnych, audycji radiowych, wystaw, wi-
dowisk scenicznych (np. Wigilie polskie w 1988).

9 VI, godz. 18.00
„Krakowska Książka Miesiąca” Zośka Papużanka: ON (Wydawnictwo 
Znak Literanova). Prezentacja książki: prof. Stanisław Burkot, prowadzenie: 
Marcin Wilk

Zośka Papużanka, (ur. 1978), autorka powieści Szopka – jednego z najgło-
śniejszych debiutów ostatnich lat – nominowanej do Literackiej Nagrody NIKE 
i Paszportu Polityki.
Doktor literaturoznawstwa, nauczycielka języka polskiego. Mieszka w Krakowie, 
z mężem i dwoma synami. Lubi żyć, pisze piórem, nie słodzi.

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben

Johann
Hervorheben



Deutsch 

 

Maibaum und Walpurgisnacht 
 

Walpurgisnacht ist die Nacht vom letzten Apriltag zum ersten Mai. Die alten Germanen glaubten, 
dass in dieser Nacht ein Hexensabbat stattfände, der von Hel, ihrem Totengott angeführt würde. 
Deshalb gingen in dieser Nacht die Leute ungern außer Haus, da sie annahmen, es wären 
Gespenster und böse Geister unterwegs. 

Zeiten und Gebräuche haben sich geändert. Heute ist die Walpurgisnacht eine gute Gelegenheit 
mit sich mit Freunden und Nachbarn beim Maibaum zu treffen, der an diesem Abend aufgestellt 
wird. 

Der  Hexensabbat ist längst vergessen und auch der Wunsch sich vor bösen Geistern zu schützen, 
welcher der ursprüngliche Grund war, den Maibaum aufzustellen. Mit ihm beginnt festlich der 
Frühling, er ist ein Symbol für Leben, Vitalität und Natur. 

Der Maibaum wird im Zentrum eines Städtchens oder eines Dorfes aufgestellt. Sein Stamm muss 
lange und gerade gewachsen sein. Die Rinde und die Äste des Baumes werden entfernt und dann 
wird er, besonders an seiner Spitze, mit Schleifen und  grünen Kränzen geschmückt. Die Maibaum-
Tradition wird vor allem in deutschsprachigen  Ländern, aber auch in Böhmen und Polen (zB: in 
Spisz in Schlesien) gepflegt. 

Wir hatten Gelegenheit 2016 bei einem Maibaum-Fest in Ameis, einem kleinen Dorf im 
nördlichen Weinviertel, nahe der böhmischen Grenze, dabei zu sein. 

Das Maibaum-Aufstellen gibt den Ameisern eine Möglichkeit sich zu treffen, fröhlich zu feiern, es 
ist aber auch ein Wettstreit mit anderen Orten: Je höher der Baum ist, desto stolzer können die 
Bewohner des jeweiligen Orts sein. 

Eine ehrwürdige Tradition verlangt eigentlich, dass der Baum händisch aufgestellt wird, doch die 
moderne Technik ist auch hier eingedrungen, Traktor oder Kran sind häufig gebrauchte Hilfsmittel. 
Aber nicht in Ameis! Hier arbeiten mehrere Dutzend Männer mit  Stangen, die scharf zugespitzte 
Enden haben, um den Maibaum aufzustellen. So werden handwerkliche Fähigkeiten und 
Kooperation gezeigt. Ein Koordinator gibt die Kommandos um den Baum aufzuheben und ihn 
Meter für Meter zu bewegen. Er kommt meist von einer der bedeutenden Familien des Dorfs. 

Wenn der Maibaum sicher steht, können die Festgäste die Quizfrage beantworten: Wie hoch ist 
der Baum? Unserer in Ameis hatte dieses Jahr (2016) 26 m! Nach einem Monat erhält der 
Gewinner den Maibaum, schon in Stücke geschnitten uns kann ihn im nächsten Winter in seinem 
Ofen verheizen. 

Selbstverständlich werden die Gäste dieses Festes bewirtet. Bier und Wein (Ameis ist ein Weinort) 
werden getrunken und Würste gegessen. Wenn es gegen Abend kühler wird, geht die Party im 
benachbarten Jugendklub weiter. Dort sind schon andere Wettkämpfe vorbereitet. Zum Beispiel: 
Einen Nagel in einen Baumstamm zu schlagen. Das ist, trotz allem, keine leichte Aufgabe. Der 
Nagel muss mit dem dünneren Ende eines Maurerhammers hineingeschlagen werden - es ist 
leichter dabei das eigene Knie zu treffen, als den Nagelkopf, vor allem nach einigen Gläsern Bier 
oder Wein. Aber, wie man so sagt: 'Kein Spaß ohne Risiko'. 

 



Englisch 

 

Maibaum on Walpurgis Night 
 

Walpurgis Night is the night from the last day of April to the first day of May. Ancient Germans 
believed that a sabbath presided over by Hel – the goddess of death -  took place on this night.  
People believed that it was better not to leav 
e home on this night, because ghosts and evil spirits wandered around. 

Yet, time and customs have changed. Now Walpurgis Night is an opportunity too meet friends and 
neighbours around maibaum – a maypole. It is put up on this night. 

Sabbaths are not mentioned anymore, though the original cause of putting up maibaum is the will 
to ward off evil spirits and solemnly begin the time of spring. Maypole is a symbol of life, vitality 
and nature. 

The maypole is put up in the centre of the town or village. The trunk must be long and straight.  
Bark and branches are removed from the tree which is then decorated - especially the top with a 
green wreath and ribbons. The  maibaum tradition is cultivated especially in Germanic countries, 
but also in Bohemia and Poland (e.g. in Spisz).  

We had an opportunity to take part in maibaum celebration in Ameis – a small village located in 
North – East Austria, not far from Bohemian border. 

Putting up a maypole gives the Ameisers an opportunity to meet, have fun but also to compete 
with other villages. The higher the tree is, the prouder the inhabitants of the village can be. 
Honour and tradition demands to raise the tree with hands, but modern technique comes up at 
this point too. Using tractor or crane to support is often practised. But not in Ameis! Putting up 
maypole involves several dozen men who work with sharp-ended spears. It is a presentation of 
their skills and cooperation. The command to raise the tree and move it metre by metre is given by 
a leader – usually a member of an important family in the village. 

After the maypole is put up a quiz takes place. The question is: how high is the tree? Ours in Ameis 
was 26 metres high this year! After a month the winner of the quiz receives the maibaum – 
already cut into pieces. It can be used for burning it in a stove next winter. 

The event comprises a party too. Beer and wine is drunk (it is a wine-growing region), sausages are 
eaten and then the party moves to a local club. There other contests are organized. For example: in 
driving a nail into a wooden trunk. In spite of appearances it is not an easy task. Nails must be 
hammerred with the thinner end of a brickayer's hammer – it is easier to hit your knee than a 
nailhead with it, especially after some beers or glasses of wine. But, as it is sometimes said, there 
is no fun without some risk. 

 

Originaltext:    Krysztof Mackowski in: 'Lamelli' VI 2016 

Englische Übersetzung:  Mariola Blittersdorff 

Deutsche Übersetzung:  Tassilo Blittersdorff 

 




