
Małopolski 
Instytut Kultury
w Krakowie

RAPORT ROCZNY

2022



Małopolski Instytut Kultury
w Krakowie

RAPORT ROCZNY
2022



Wirtualna wystawa Pięć uczuć 
podstawowych jak pięć palców 
autorstwa Miry Marcinow; 
www.muzea.malopolska.pl; 
fot. freepik.com.



6

Za nami kolejny trudny rok. Ile jeszcze razy przyjdzie mi 
od tego zdania zaczynać podsumowanie ostatnich dwu-
nastu miesięcy? Ale tym razem skala wyzwania przerosła 
chyba wszystkie nasze wyobrażenia. 24 lutego wywołał 
szok, niedowierzanie, często ogromny lęk. Niewyobra-
żalne okazało się możliwe. Obrazy pełnoskalowej rosyj-
skiej agresji na Ukrainę – potoki ludzi, stosy przedmiotów, 
zbombardowane miasta i wsie – długo nie znikną z na-
szej pamięci.

W MIK-u strategią radzenia sobie z wyzwaniami jest ot-
warte mówienie, co widzimy, co przeżywamy, rozmowa 
o tym, jak powinniśmy – jako instytucja – zareagować. 
Staramy się unikać podejmowania działań, które – sku-
tecznie – podjęli już inni. Najczęściej szukamy dla siebie 
niszy, najchętniej długofalowej, nie doraźnej. Takie my-
ślenie w 2022 roku przyniosło nam konferencję, zrealizo-
waną pod sam koniec roku, na której polskie i ukraińskie 
środowiska kultury wspólnie zadawały pytania o koeg-
zystencję i wspólnie szukały dobrych dla obu stron od-
powiedzi. Spisane efekty pracy grup roboczych będą dla 
nas – mamy nadzieję – drogowskazem przy podejmowa-
niu kolejnych działań.

Rok 2022 był też wyjątkowy pod innym względem – dla 
naszej organizacji był to rok jubileuszowy, rok 20-lecia 
funkcjonowania jako Małopolski Instytut Kultury w Kra-
kowie. Szukania tożsamości, formułowania strategii, 
określania, czym jako instytut mamy się zajmować. Do 
jubileuszu podeszliśmy w taki sam sposób, jak do każ-

dego innego wyzwania. W gronie pracowników MIK po-
szukaliśmy działań, poprzez które poszczególne zespoły 
mogły pokazać, że świętujemy. Wirtualne Muzea Mało-
polski opublikowały wystawę autorstwa Miry Marcinów 
i Kiry Pietrek Pięć uczuć podstawowych jak pięć palców. 
Kultura Wrażliwa wraz ze społecznością g/Głuchych 
ogłosiła konkurs na znak migowy dla MIK-u – powstał 
znak, dzięki któremu każda osoba posługująca się PJM 
może zamigać naszą nazwę bez konieczności literowania. 
Pod hasztagiem #poznajmysię zespół promocji pokazał 
zdjęcia pracowników MIK-u w nie do końca formalnej 
odsłonie, Dynamika Ekspozycji przygotowała plenero-
wą wystawę o działalności MIK-u, a Wywołane Historie 
książkę o Krakowskim Domu Kultury – hommage dla tych, 
którzy byli przed nami. 

Ale najbardziej wymagający i jednocześnie najbardziej 
spektakularny okazał się bal. Bal w pałacu Pod Barana-
mi. Bal, który musiał unieść pamięć bali organizowanych 
w KDK-u przez Piwnicę pod Baranami. Chcieliśmy na-
wiązać do tamtych motywacji. W czasach siermiężnego 
PRL-u szalone, artystyczne, często bezpruderyjne bale 
Piwnicy były jak wpuszczenie tlenu do zatęchłego poko-
ju. Chcieliśmy zrobić podobnie. Pokazać, że po pandemii 
i w czasie wojny warto wpuścić w nasze życie odrobinę 
fantazji, cyrkowej scenografii, lekkości baletnic, lokal-
ności folkloru oraz krakowskiej poezji śpiewanej. Żeby 
pokazać, że sztuka ma moc transformacji. Ci, którzy byli 
na balu, twierdzą, że nam się udało. 



XXIV Małopolskie Dni  
Dziedzictwa Kulturowego,  
kościół pw. Matki Bożej  
Różańcowej w Przydonicy,  
fot. L. Jaworska, MIK 2022
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Promowanie dziedzictwa i kultury Małopolski to część 
naszej misji. Nieustająco zachęcamy, wspieramy i towa-
rzyszymy w odkrywaniu i poznawaniu bogactwa i różno- 
rodności kulturowej naszego regionu. Zapraszamy do 
udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, 
polecamy lekturę naszych publikacji, obejrzenie filmów 
i korzystanie z naszych serwisów internetowych.

XXIV MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO. NATURALNIE
XXIV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego pod 
hasłem Naturalnie odbyły w się czerwcu w czterech ma-
łopolskich i jednym krakowskim miejscu, gdzie kultura 
w sposób wyjątkowy przenika się z naturą. Zaprosiliśmy 
więc odbiorców do zwiedzenia Muzeum Historyczno- 

-Etnograficznego w Andrychowie oraz kościoła i klasztoru 
Reformatów w Kętach, gościliśmy w osadzie młyńskiej 
w Roztoce-Brzezinach i kościele pw. Matki Bożej Różań-
cowej w Przydonicy. Na zakończenie zorganizowaliśmy 
w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” w Krako-
wie premierowe pokazy filmu o Lesie Wolskim pt. Slow 
las wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Jak co roku 
w programie Dni Dziedzictwa znalazło się wiele atrakcji, 
w tym m.in. oprowadzania i spacery, pokazy, warsztaty 
i wystawy. 

Na przełomie września i października w ramach 
Festiwalu Kultury Bez Barier, którego MIK 
był partnerem, powstała audiodeskrypcja 

do filmu Slow las, który zaprezentowaliśmy 
na specjalnym pokazie. Przygotowaliśmy 
także audiodeskrypcje do dwóch reportaży 
dokumentalnych z 2022 roku: Tu byłem 
(Muzeum Turystyki Górskiej na Markowych 
Szczawinach w Zawoi) oraz Bądźmy 
w kontakcie! (Poczta Główna w Krakowie). 
Filmy z audiodeskrypcją dostępne są na kanale 
YouTube MIK-u.  

• 5 obiektów
• 1 film
• 1 publikacja
• 1 audiobook
• 24 partnerstwa
• 22 wolontariuszy i wolontariuszek
• 168 aktywności
• Prawie 5000 uczestników

WYWOŁANE HISTORIE
W 2022 roku kontynuowaliśmy działania związane 
z opracowaniem historii Krakowskiego Domu Kultu-
ry oraz nawiązaliśmy współpracę ze społecznością 
lokalną jednej z małopolskich miejscowości – Jaszczu-
rowej (w 2021 roku pałac w Jaszczurowej był jednym 
z obiektów XXIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kul-
turowego). Połączyliśmy siły ze Szkołą Podstawową 
w Jaszczurowej, gdzie wraz z uczniami klasy ósmej 
oraz nauczycielami braliśmy udział w warsztatach ini-
cjujących pracę nad zbieraniem opowieści, dokumen-
tów i historii związanych z miejscowością. Warsztaty 
przeprowadziła Joanna Mikulska – dziennikarka, ani-
matorka kultury, producentka wydarzeń społeczno-

-kulturalnych, z którą wypracowaliśmy również plan 
dalszych działań (w 2023 roku). Koncepcja zakłada 
cztery spotkania warsztatowe, podczas których uczest-
niczki i uczestnicy zostaną przygotowani do stworzenia 
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archiwum społecznego swojej miejscowości: rozrysu-
ją mapę z ważnymi dla historii społeczności miejscami 
i wytypują bohaterów, z którymi przeprowadzą wywiady. 
Finał projektu wraz z prezentacją archiwum społecznego 
Jaszczurowej już w tym roku!

• 20 wywiadów
• 1 wydarzenie
• 4 warsztaty

ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO – 800 LAT 
HISTORII SKARBCA MIECHOWSKICH 
BOŻOGROBCÓW
W partnerstwie z Muzeum Ziemi Miechowskiej i Parafią 
Grobu Bożego w Miechowie zrealizowaliśmy projekt dofi-
nansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –  
państwowego funduszu celowego w ramach programu 

„Kultura cyfrowa” pn. „Zapomniane dziedzictwo – 800 lat 
historii skarbca miechowskich bożogrobców”.

W bazylice Grobu Bożego w Miechowie i w tamtejszym 
muzeum znajduje się wiele pamiątek po działającym 
w mieście przez 800 lat potężnym zakonie bożogrobców. 
Bezcenne są najstarsza w Polsce kaplica Grobu Bożego, 
gotyckie freski oraz rokokowe ołtarze z bazyliki. W mu-
zeum znajduje się unikatowa kolekcja naczyń liturgicz-
nych, relikwiarzy, obrazów i przede wszystkim około 200 
tkanin. W ramach projektu przeprowadziliśmy digitali-
zację 2D i 3D 41 zabytkowych obiektów, które następnie –  
wraz z opisami i materiałami towarzyszącymi – opubli-
kowaliśmy w portalu Wirtualne Muzea Małopolski.

Wśród materiałów towarzyszących zdigitalizowanej ko-
lekcji znalazł się również artykuł Ewy Kurzei, historycz-
ki sztuki, absolwentki Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II i dawnej przewodniczki po Muzeum 

w Miechowie, poświęcony luksusowym tkaninom litur-
gicznym z dawnego zakonnego skarbca – ich kunsztow-
nym haftom, fakturom i rysunkom oraz zmieniającym 
się na przestrzeni wieków motywom zdobniczym i świa-
towym ośrodkom tkackim, z których pochodziły tkaniny. 

muzea.malopolska.pl/pl/artykuly/2064

• 41 zdigitalizowanych obiektów
• 40 opisów
• 3 artykuły
• 40 audiodeskrypcji

JUBILEUSZ MIK – BAL
15 października w pałacu Pod Baranami odbył się jubile-
uszowy bal pod hasłem „Róg Obfitości”, podczas którego 
przeszłość Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie 
przenikała się ze współczesnością.

W sposób uroczysty, ale nietypowy, podsumowaliśmy 
działania MIK-u w ostatnim dwudziestoleciu. W wyda-
rzeniu wzięli udział przedstawiciele małopolskich insty-
tucji kultury, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, Urzędu Miasta Krakowa, byli pracownicy 
i współpracownicy Krakowskiego Domu Kultury i MIK, 
przyjaciele i sympatycy. 

Scenografię balu zaprojektował krakowski artysta Mate-
usz Okoński. Stworzone przez niego instalacje nawiązy-
wały do tematu balu poprzez formę plastyczną, odnosząc 
się w sposób symboliczny do tradycji przedstawiania 
w kulturze motywu rogu obfitości, m.in. do małopolskiej 
biżuterii (parzenic, czerwonych korali) oraz estetyki od-
pustowo-jarmarcznej. Motywy te, przetworzone w sur-
realistyczne formy, stworzyły niepowtarzalny klimat 
wydarzenia.
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Bal otworzył koncert trombit w wykonaniu muzyków 
zespołu Limanowianie, działającego przy Limanowskim 
Domu Kultury, a niespodzianką dla gości były występy 
baletnic z Teatru Tańca Terpsychora, zespołu ludowego 
Mietniowiacy, działającego w strukturach Wielickiego 
Centrum Kultury, oraz minirecital Oli Maurer – artystki 
występującej od lat w Piwnicy pod Baranami.

PORTALE INTERNETOWE
Działamy również wirtualnie. Korzystamy z najnow-
szych technologii, by zaprezentować małopolskie dzie-
dzictwo cyfrowo w najwyższej jakości wizerunkach 
(w formie prezentacji 3D i 2D). Naszym celem jest popula-
ryzacja wiedzy o dziedzictwie Małopolski i dotarcie z nim 
do różnych grup odbiorców. Nie ustajemy w ulepszaniu 
i rozwijaniu naszych internetowych serwisów, dzięki cze-
mu korzystanie z nich jest jeszcze wygodniejsze. 

WIRTUALNE MUZEA MAŁOPOLSKI
Portal, działający nieprzerwanie od 2013 roku, jest stale 
powiększany o zasoby zdigitalizowane w 3D i 2D. Jego 
celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Mało-
polski w formie cyfrowej i popularyzacja wiedzy o nim.

W 2022 roku nawiązaliśmy współpracę z czterema in-
stytucjami z regionu Małopolski: Parafią Grobu Bożego 
w Miechowie, Muzeum Ziemi Miechowskiej, Muzeum Pa-
mięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej i Centrum Sztu-
ki Mościce. Udało nam się dzięki temu zdigitalizować 153 
obiekty, w tym szaty liturgiczne i naczynia, relikwiarze, 
obrazy, elementy wystroju bazyliki Grobu Bożego (w tym 
najważniejsza pamiątka po bożogrobcach – kopia jerozo-
limskiego Grobu Jezusa Chrystusa).

W ramach współpracy z krakowskim Muzeum Inżynierii 
i Techniki w 2022 roku w portalu Wirtualne Muzea Ma-
łopolski opublikowaliśmy 30 obiektów 3D zdigitalizowa-

nych przez MIT i udostępnionych do upowszechnienia 
przez MIK. Dzięki tej realizacji odwzorowano w technice 
3D najcenniejsze i najbardziej reprezentatywne dla ko-
lekcji MIT obiekty, które nie były jeszcze udostępniane 
w świecie wirtualnym, a więc m.in: pojazdy kołowe pol-
skiej produkcji (samochody, motocykle, rowery), urządze-
nia do odtwarzania obrazu i dźwięku (gramofony, mag-
netofony), zabytkowe sprzęty gospodarstwa domowego 
(np. pralka Frania), urządzenia biurowe i telekomunika-
cyjne, przyrządy naukowo-badawcze, zabytki inżynierii 
miejskiej, a nawet całe wagony tramwajowe. 

W portalu znalazły się również nowe wirtualne wysta-
wy. Pięć uczuć podstawowych jak pięć palców autorstwa 
Miry Marcinów (tekst) i Kiry Pietrek (oprawa graficzna) 
to podróż po skomplikowanym świecie uczuć. Autorki 
i redaktorka portalu, Kinga Kołodziejska, przybliżyły jej 
problematykę podczas spotkania prowadzonego przez 
Justynę Nowicką, które było transmitowane na Faceboo-
ku WMM. Z kolei Magdalena Petryna w swojej wystawie 
Twardo stąpać po ziemi. O życiu blisko natury opowiada 
o życiu na wsi. Wystawa łączy narrację o współistnie-
niu z przyrodą z eksponatami muzealnymi – obrazami, 
zdjęciami, rzeźbami, będącymi przyczynkiem do snucia 
opowieści o nie zawsze łatwej relacji człowieka z ota-
czającym go światem. Kolejna wystawa to projekt Mag-
daleny Łanuszki Wszystko już było… w średniowieczu, 
autorka udowadnia w niej, że nasza współczesna kultu-
ra wcale nie różni się od tej sprzed kilkuset lat i czyni to 
opierając się m.in. na przykładach obiektów zaczerpnię-
tych z Wirtualnych Muzeów Małopolski. 

W ramach upowszechniania treści portalu nawiązali-
śmy też współpracę z Google Arts & Culture, w ramach 
której została opracowana wystawa pt. A to wszystko 
miało trwać najwyżej pięć lat… Na czym polega fenomen 
kabaretu Piwnica pod Baranami, który powstał w Krako-
wie w 1956 roku i funkcjonuje do dziś?. Stanowi ona część 
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większego projektu firmy Google, który zostanie opubli-
kowany w 2023 roku.

Wszystkie tworzone przez nas modele 3D 
są na bieżąco publikowane w serwisie 3D 
Sketchfab. Do końca 2022 roku prezentowane 
obiekty odnotowały ponad 1,1 miliona odsłon 
(ta statystyka uwzględnia tylko odbiorców 
zalogowanych), a zbiory WMM śledzi stale 
11 400 followersów. 60 prezentacji 3D zostało 
nagrodzonych odznaką „Staff pick” przez Zespół 
Sketchfab. Liczne modele zostały wyróżnione 
i były promowane przez Sketchfab w kolekcji 

„week’s Top 10 Cultural Heritage & History 3D 
models” oraz „This week’s ‚Most Popular on 
Sketchfab’ top 10”. 

• 25 modeli 3D
• 15 artykułów
• 135 postów
• 3 partnerów
• 4 wystawy
• 212 tłumaczeń

DNI DZIEDZICTWA
Portal dnidziedzictwa.pl to rozbudowana baza prezen-
tująca dziedzictwo kulturowe Małopolski – opisy ponad 
270 zabytków udostępnionych zwiedzającym podczas 
wszystkich dotychczasowych edycji Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, galerie zdjęć, bibliografie, 
informacje o lokalizacji i dostępności dla turystów oraz 
wiele ciekawych materiałów dodatkowych. W roku 2022 
pracowaliśmy nad modernizacją portalu: powstał nowy 
projekt graficzny oraz nowe fotografie zabytków, prze-
prowadziliśmy także testy UX, tak by odświeżony portal 
był jeszcze bardziej przyjazny dla użytkowników.

 

MAŁOPOLSKA TO GO
Celem portalu malopolskatogo.pl jest zachęcanie Mało-
polan do poznawania regionu, podejmowania niedale-
kich podróży do miejsc znanych i nieznanych, wartych 
ponownego zobaczenia lub całkiem nowych.

W 2022 roku opublikowaliśmy dwanaście nowych tras 
jednodniowych wycieczek krajoznawczych (np. na za-
chodnie rubieże historycznej Małopolski), przyrodni-
czych (np. po wąwozie Zimny Dół), historycznych (np. 
spacer korytem dawnej Wisły) i sportowych (spływ ka-
jakowy Dunajcem i liczne trasy rowerowe). 

Ponadto, w ramach kontynuacji współpracy z Zakładem 
Studiów Polsko-Ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, portal wzbogacił się o tłumaczenia na język ukraiński 
pięciu wybranych przez studentów tras jednodniowych 
wycieczek. W przygotowaniu są kolejne tłumaczenia. 

Opublikowaliśmy również 40 artykułów poświęconych 
małopolskim fenomenom z zakresu dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego. Artykuły stanowią uzupełnienie 
tras i wzbogacają treści na portalu w sezonie jesienno-

-zimowym, gdy możliwość aktywnego spędzania czasu 
w regionie jest ograniczona.

• 12 nowych tras
• 40 artykułów
• 5 tras w języku ukraińskim



YLTA, warsztaty w Cricotece,  
fot. G. Mart, MIK 2022
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Wspieramy rozwój kadr kultury – pomagamy dzielić się 
doświadczeniem, wykorzystywać nowe metody i narzę-
dzia pracy. Rok 2022 postawił przed nami wszystkimi 
nowe wyzwania, związane z głównie z koniecznością 
włączania w działania kulturowe migrantów z Ukra-
iny oraz wspierania dzieci, młodzieży i pracujących 
z nimi animatorów. Skupiliśmy się więc na tematach 
związanych z integracją kulturową oraz na budowaniu 
współpracy między polskimi i ukraińskimi środowiska-
mi kultury. Kontynuujemy programy upowszechniające 
wiedzę z zakresu interpretacji dziedzictwa kulturowego 
i kompetencji animacyjnych oraz rozwiązania z zakresu 
udostępniania oferty kulturalnej dla osób z niepełno-
sprawnościami.

„SOLIDARNA KULTURA”
W grudniu zorganizowaliśmy polsko-ukraińską kon-
ferencję poświęconą budowaniu dobrej współpracy 
między polskimi i ukraińskimi środowiskami kultury 
w Krakowie i regionie. Program i formuła konferencji 
wypracowane zostały wspólnie z polskimi i ukraińskimi 
środowiskami kultury – do jej realizacji aktywnie włączy-
ły się: Fundacja Zustricz, Fundacja Widowisk Masowych, 
Organizacja „Jedność”, Zakład Studiów Polsko-Ukraiń-
skich UJ, Instytut Ukraiński w Kijowie.

Współorganizatorem konferencji był Ośrodek Dokumen-
tacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka, a partnerem me-
rytorycznym Fundacja Aktywna Integracja. 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji był koncert 
pt. „Serhij Żadan i przyjaciele” – muzyczne spotkanie 
z dwoma zespołami, w składzie których występuje zna-
ny ukraiński poeta i działacz społeczny Serhij Żadan. Na 
program koncertu złożyły się utwory zespołów Żadan 
i Sobaky oraz Linia Mannerheima, z gościnnym udziałem 
wokalistki Sołomii Czubaj oraz wybitnego kontrabasisty 
jazzowego Marka Tokara.

Zadanie zrealizowane zostało ze środków Małopolskiej 
Tarczy Humanitarnej.

Nagranie konferencji (w języku polskim z tłumaczeniem 
na język ukraiński i angielski) dostępne jest na: www.
mik.krakow.pl/solidarnakultura

SZTUKA ŻYCIA – WZMACNIAMY POPRZEZ 
EDUKACJĘ KULTUROWĄ
Projekt „Sztuka życia – wzmacniamy poprzez edukację 
kulturową”, realizowany w ramach zadania Latarnie 
PNWM, był skierowany do osób na co dzień współpra-
cujących lub chcących współpracować z młodzieżą (12+), 
szukających narzędzi pomocnych do tworzenia działań, 
sieci, partnerstw, które mogą być wsparciem dla młodzie-
ży i edukatorów(-ek) w dobie kryzysu. W ramach projek-
tu w 2022 roku przeprowadzono kilkanaście warsztatów 
i szkoleń dla wspomnianych odbiorców, powstała także 
publikacja elektroniczna  pt. Zdrowie emocjonalne mło-
dzieży. 10 wzmacniających praktyk, autorstwa Weroniki 
Idzikowskiej i Karoliny Pluty dostępna na stronie: www.
mik.krakow.pl/publikacje.

W maju zaprosiliśmy również  edukatorów, artystów, na-
uczycieli, animatorów kultury, osoby odpowiedzialne za 
kulturę i edukację z Niemiec, Polski i Ukrainy na spot-
kanie do Krakowa, aby porozmawiać o perspektywach 
współpracy młodych ludzi i ich opiekunów w naszych 
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krajach. Była to okazja do wymiany doświadczeń, nawią-
zywania kontaktów, tworzenia potencjalnych nowych 
partnerstw oraz (dalszego) rozwijania projektów, ofert 
i form edukacji kulturalnej z udziałem i dla młodzie-
ży, które odpowiadają jej aktualnej sytuacji (pandemia,  
wojna). 

Projekt był realizowany we współpracy z niemieckim 
partnerem, Federalnym Stowarzyszeniem Edukacji Kul-
turalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ) w Berlinie, współfinan-
sowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 
(PNWM), która w ramach programu „Latarnie PNWM” 
wspiera rozbudowę i rozwój polsko-niemieckich sieci 
współpracy w zakresie pracy z młodzieżą i edukacji, rów-
nież w Ukrainie. 

• 3 publikacje elektroniczne
• 76 godzin warsztatów
• 221 uczestników

DYNAMIKA EKSPOZYCJI
W roku 2022 główną aktywnością programu były dzia-
łania szkoleniowe oraz współpraca z instytucjami kul-
tury, samorządem lokalnym oraz uczelniami wyższymi. 
Realizując współpracę z instytucjami kultury, trenerzy 
programu Dynamika Ekspozycji przeprowadzili dwie 
edycje dwudniowych warsztatów z zakresu interpreta-
cji dziedzictwa „Jak ciekawie oprowadzać i pisać o dzie-
dzictwie” – dla osób zajmujących się edukacją kulturową 
i oprowadzaniem. Działania realizowane były wspólnie 
z CS Mościce w Tarnowie, w ramach projektu dofinanso-
wanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Nawiązaliśmy  również współpracę z Gmi-
ną Sękowa dotyczącą prezentacji dziedzictwa cmentarzy 
z okresu I wojny światowej, a w jej efekcie powstał raport 
na temat form popularyzacji wspomnianego dziedzictwa 
w formie wystawy i działań towarzyszących. 

W związku z obchodami roku Ignacego Łukasiewicza 
zespół DE podjął pracę nad nowym mechanizmem wielo- 
osobowej gry edukacyjnej nawiązującej do historii dzie-
dzictwa naftowego Galicji oraz przeprowadził serię te-
stów prototypu gry z młodzieżą licealną. Zespół DE zor-
ganizował również dwa tygodniowe kursy dotyczące 
teorii i praktyki interpretacji dziedzictwa, certyfikowane 
przez międzynarodową sieć Interpret Europe. Kurs CIW 
poświęcony był wdrażaniu metodyki pisania interpreta-
cyjnego w komunikowaniu dziedzictwa. Kurs CIG skupiał 
się na problematyce oprowadzania interpretacyjnego. 
W obu wydarzeniach wzięli udział eksperci i praktycy 
z całego kraju.

• 150 godzin warsztatów
• 280 odbiorców
• 4 partnerstwa

MAŁOPOLSKA. KULTURA WRAŻLIWA
Rok 2022 to już szósta edycja projektu „Małopolska. Kul-
tura Wrażliwa”, którego nadrzędnym celem jest podno-
szenie świadomości pracowników instytucji kultury (dla 
których organizatorem jest Województwo Małopolskie) 
w zakresie rozumienia i efektywnego odpowiadania na 
potrzeby osób z różnymi potrzebami. Wrażliwa zajmuje 
się również tematyką osób oraz artystów z różnymi po-
trzebami – ich obecności i uczestnictwa w kulturze. 

W 2022 roku dążyliśmy do odejścia od patrzenia na osoby 
z różnymi potrzebami wyłącznie jako na widzów i od-
biorców kultury. Dlatego też, w odpowiedzi na najbar-
dziej aktualne potrzeby, projekt skierował swe działania 
w stronę pracodawczyń i pracodawców, osób odpowie-
dzialnych za rekrutację, osób pracujących z dziećmi 
i z młodzieżą w kryzysie uchodźczym, edukatorek 
i edukatorów, pedagożek i pedagogów. Doświadczenie 
poprzednich lat, zmiany prawne i wzrost świadomości 
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społecznej na temat potrzeb osób z różnymi potrzebami 
sprawiają, że projekt ma już nie tylko podnosić świado-
mość pracowniczek i pracowników sektora kultury, ale 
też dawać konkretne odpowiedzi, w jaki sposób instytu-
cje kultury powinny dokonywać zmian. W ramach wie-
lu działań zorganizowano m.in. seminarium dotyczące 
zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze 
kultury, którego zwieńczeniem była publikacja elektro-
niczna pt. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami 
w sektorze kultury, dostępna online na www.kultura-
wrazliwa.pl

W ramach projektu opublikowano również nowe artyku-
ły na stronie www.kulturawrazliwa.pl. Artykuły zostały 
napisane przez: Fundację Leżę i Pracuję (o tym, czy war-
to zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami), Funda-
cję Siódmy Zmysł (o dostępnych muzeach – czyli jakich?), 
Fundację Migawka (rady i wyzwania współpracy z g/Głu-
chymi artystami i artystami z niepełnosprawnościami), 
Magdalenę Urbańską (o dostępnej promocji i dostępnej 
organizacji), Jana Bugajskiego (o współpracy między in-
stytucjami pomocowymi a instytucjami kultury) i Kata-
rzynę Patoczkę (praktyczne wskazówki odnośnie do za-
stosowania systemu ETR).

Małopolska. Kultura Wrażliwa z okazji 
Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej 
zorganizowała konkurs na znak migowy 
określający Małopolski Instytut Kultury 
w Krakowie. Otrzymaliśmy w sumie 11 
propozycji. Wygrała propozycja nadesłana 
przez panią Edytę Kozub. Znak ten został 
przyjęty i rozpowszechniony przez osoby  
g/Głuche, tłumaczy polskiego języka migowego 
(PJM) i użytkowników PJM. 

• 7 webinarów
• 117 godzin warsztatów

• 1 publikacja
• 34 partnerstwa
• 8 artykułów
• 396 uczestników

HAMERNIA. PRZEKUJ PROBLEMY NA 
ROZWIĄZANIA
Hamernia to narzędzie edukacyjne w formie gry, prze-
znaczone do pracy z dużymi grupami, które ma wspo-
magać budowanie kompetencji społecznych. Gra ma 
uwrażliwiać na relacje między interesem własnym a do-
brem wspólnym, uczyć negocjowania i prezentowania 
własnych poglądów, wyposażać odbiorców w wiedzę na 
temat wartości, wokół których toczy się życie społeczne, 
a także promować ideę zrównoważonego rozwoju. 

Gra została zaprezentowana w ramach siedmiu warszta-
tów, podczas których odbyły się rozgrywki dla różnych 
grup odbiorców: dla studentów na UJ, kierunek zarzą-
dzanie kulturą oraz na kierunku socjologia na AGH, dla 
młodzieży w Niepołomicach oraz dwie rozgrywki war-
sztatowe dla nauczycieli we współpracy z Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zorganizowaliśmy 
także pokazowe rozgrywki dla nauczycieli i biblioteka-
rzy w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz 
Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Krakowie. 
Ważnym elementem promocji gry była prezentacja połą-
czona z rozgrywką szkoleniową podczas konferencji dla 
instruktorów harcerskich, zorganizowanej w Warszawie 
przez ZHP. 

Nawiązaliśmy także współpracę ze środowiskiem lo-
kalnych instytucji kultury i organizacji pozarządowych 
w Lublinie, gdzie gra została zaprezentowana jako na-
rzędzie aktywizacji lokalnej dla młodzieży. 

• 36 godzin warsztatów
• 210 uczestników
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WOLONTARIAT
Wolontariuszki, praktykanci i stażystki już na dobre wpi-
sali się w krajobraz pracy w MIK-u. Poprzez zaangażo-
wanie w realizację projektów młodzi ludzie mogą zdo-
bywać wiedzę i doświadczenie pracy w instytucji kultury, 
a także rozwijać kompetencje kulturowe i społeczne. My 
natomiast mamy ogromną satysfakcję, mogąc dołożyć 
choć małą cegiełkę do kształcenia przyszłych kadr kul-
tury i sami też wiele się uczymy od młodszych kolegów 
i koleżanek. W 2022 roku w ramach wolontariatu i prak-
tyk współpracowało z nami 65 osób. Większość z nich 
uczestniczyła w realizacji XXIV Małopolskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego – Naturalnie, część pomagała pod-
czas organizowanych przez MIK konferencji, inni tłuma-
czyli na język ukraiński teksty z portalu Małopolska To 
Go, pisali teksty alternatywne do materiałów graficznych 
publikowanych na portalu Wirtualne Muzea Małopolski 
oraz wykonywali różne bieżące zadania w ramach reali-
zowanych przez MIK projektów. 

 Zrealizowane zostały dwa projekty lokalne: jeden z nich 
polegał na wsparciu merytorycznym dla Muzeum-Miej-
sce Pamięci KL Plaszow w zakresie budowania, wdraża-
nia i koordynacji programu wolontariatu w tej instytucji. 
Odbyło się kilka spotkań z zespołem, na których omówio-
no poszczególne aspekty organizacji wolontariatu. Muze-
um nawiązało współpracę z wolontariuszami, a koordy-
natorka wolontariatu wspierała zespół w tym działaniu.

Dzielimy się też z innymi wiedzą o tym, jak wdrażać 
i rozwijać wolontariat w instytucjach kultury. Koor-
dynatorka programu wolontariatu poprowadziła dwa 
webinary: na jednym z nich, zatytułowanym Coś wię-
cej niż wolontariat, zaprezentowała wskazówki i do-
bre praktyki w zakresie motywowania, ewaluowania 
i budowania relacji z wolontariuszami, dzięki którym 
współpraca wolontariacka może być jeszcze bardziej 
efektywna. Drugi, pt. Wolontariat – kulturalna roz-

grzewka czy odgrzewany kotlet?, odbył się na zapro-
szenie Instytutu Badań Organizacji Kultury (IBOK) 
w ramach cyklu „Teoretycznie praktyczne spotkania 
o zarządzaniu kulturą”. Poświęcony był tematowi wo-
lontariatu w instytucjach kultury rozumianego jako 
misja kształcenia młodych kadr kultury poprzez współ-
tworzenie działań kulturalnych z wolontariusz(k)ami 
i praktykant(k)ami.

W 2022 roku wolontariusze i praktykanci MIK zostali za-
proszeni na końcoworoczne, podsumowujące spotkanie 
pod hasłem „Spotkanie z wrażliwością”. Motywem prze-
wodnim był temat wrażliwości – zarówno w kontakcie 
z osobami z niepełnosprawnościami, jak i w odniesieniu 
do dbania o własne potrzeby. Spotkanie połączone było 
z integracyjnym warsztatem plastycznym.

Pod koniec roku rozpoczęliśmy również przygotowania 
do badania na temat praktyk studenckich w instytucjach 
kultury, które zostało zaplanowane na 2023 rok.

Wolontariusze realizują też w MIK-u własne 
pomysły. W 2022 roku kontynuowaliśmy 
projekt poświęcony Bronisławowi Chromemu. 
Wirtualna mapa Śladem dzieł Chromego (www.
chromy.mik.krakow.pl) została rozbudowana: 
wolontariuszki uzupełniły mapę Krakowa o trzy 
nowe opisy oraz przygotowały osobną zakładkę 

„Małopolska”, a w niej opisy 18 dzieł Bronisława 
Chromego zlokalizowanych na terenie 
województwa małopolskiego (m.in. w Tarnowie, 
Nowym Sączu, Leńczach). Zobaczcie koniecznie! 

• 65 szkoleń
• 2 projekty lokalne
• 2 webinary
• 159 uczestników
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„YOUTH LEARNING THROUGH ARTS” 
(YLTA)

„Youth learning through Arts” (YLTA) to rozpoczęty wios-
ną 2021 roku dwuletni projekt partnerstwa strategiczne-
go na rzecz kreatywności prowadzony przez Stowarzy-
szenie Fińskich Dziecięcych Centrów Kultury. Partnerzy 
z Polski – MIK i Cricoteka – odpowiadali za działania 
dotyczące dostępności. Zorganizowaliśmy warsztaty 
wykorzystujące metody edukacji poprzez sztukę w kon-
tekście dostępności, skierowane do dzieci i młodzieży, 
w tym młodzieży niesłyszącej, niedowidzącej i niewi-
dzącej. Następnie metody pracy z tematem dostępności 
w kontekście sztuki zostały zaprezentowane w trakcie 
międzynarodowych warsztatów, skierowanych do edu-
katorów i edukatorek z Polski, Słowenii i Finlandii. War-
sztaty poświęcone były m.in.: komunikacji pozawerbal-
nej, audiodeskrypcji, tworzeniu tyflografik, ćwiczeniom 
ruchowym uwzględniającym możliwość pracy z osobami 
o odmiennej motoryce i in. W październiku w Krakowie 
odbyło się spotkanie partnerów projektu. W listopadzie 
w Cricotece odbyło się wydarzenie upowszechniające 
efekty projektu YLTA w Polsce pt. „Sztuka różnorodności 
w edukacji kulturowej”. Spotkanie poświęcone było bu-
dowaniu działań włączających z wykorzystaniem sztuki, 
w jaki sposób można ją udostępniać i otwierać na różne 
potrzeby uczestników działań. MIK i Cricoteka dzieliły 
się doświadczeniem i narzędziami, które zostały wypra-
cowane w trakcie projektu, m.in. zaprezentowana zosta-
ła broszura Sztuka różnorodności w edukacji kulturowej 
(dostępna na: www.mik.krakow.pl/publikacje/sztuka-

-roznorodnosci-w-edukacji-kulturowej).

Sztuka różnorodności w edukacji kulturowej 
(B. Pasterak, T. Włodarski) to kompendium 
zawierające zestaw podpowiedzi, jak 
działać w sposób umożliwiający włączenie 
w organizowane wydarzenia jak najszerszej 
grupy odbiorców o różnorodnych potrzebach. 

Jest to przewodnik jak „krok po kroku” 
zaplanować dostępne działania edukacyjne.  

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz 
kreatywności (KA227) w programie Erasmus+ Edukacja 
młodzieży w roku 2020.

• 5 partnerów
• 9 spotkań
• 38 godzin warsztatów
• 1 seminarium
• 3 publikacje elektroniczne
• 90 uczestników



Książka Rogate noce, skrzydlate 
dni. Opowieści z Krakowskiego 
Domu Kultury Pod Baranami,  
fot: freepik.com.
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Jednym z naszych priorytetów jest obserwowanie prze-
mian w obszarze kultury i podpowiadanie wspierających 
rozwiązań. 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
MIK jest aktywnym członkiem trzech sieci międzynaro-
dowych i czynnie bierze udział w spotkaniach: Interpret 
Europe – gdzie włączamy się w tworzenie nowego podej-
ścia do interpretacji dziedzictwa i wymieniamy się do-
świadczeniem z partnerami, sprowadzając do Małopol-
ski uznany, międzynarodowy certyfikat w zakresie pracy 
z dziedzictwem; European Network of Observatories in 
the Field of Arts and Cultural Education (ENO) – dyrek-
torka MIK-u pozostaje członkiem rady sieci, w której pre-
zentujemy refleksję i rozwiązania dotyczące  dostępności 
kultury dla osób z różnymi potrzebami, a także promu-
jemy i uczymy się o relacjach między kulturą a edukacją 
oraz dyskutujemy o wzajemnej współpracy między tymi 
sektorami; Culture Action Europe (CAE) – mamy wgląd 
w aktualne kwestie związane z pracami Komisji Europej-
skiej w temacie roli kultury i dziedzictwa.

W ramach realizacji zadania Współpraca międzynaro-
dowa przedstawiciele MIK-u wzięli udział w czterech 
spotkaniach sieciujących. Dwa spotkania odbyły się w ra-
mach sieci ENO (spotkanie w Remscheid – Niemcy oraz 
spotkanie w Wiedniu – Austria), jedno spotkanie człon-
ków sieci CAE w Barcelonie – Hiszpania. Zorganizowano 
i przeprowadzono także spotkania w Brukseli – Belgia, 

z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu 
Europejskiego, dotyczące dziedzictwa i edukacji kultu-
rowej, w których wzięli udział partnerzy zakończonego 
w 2021 roku projektu Moreshet. Jewish Heritage Ne-
twork.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 
Rogate noce, skrzydlate dni. Opowieści z Krakow-
skiego Domu Kultury Pod Baranami
Krakowski Dom Kultury – wyjątkowa, nieco obecnie za-
pomniana instytucja, stanowiła jedną z najważniejszych 
instytucji kulturalnych w Krakowie i całym regionie. 
Miał świetnie zaopatrzoną bibliotekę i czytelnię, w jego 
murach kursy taneczne, teatralne, językowe, muzycz-
ne – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – prowadzili 
specjaliści i przedwojenni artyści, a KDK ze swoją ofer-
tą kulturalną wychodził daleko poza magnacki pałac, 
inspirując również mieszkańców regionu. Ta jedyna 
w swoim rodzaju instytucja, której działalność wpisała 
się w życie tysięcy mieszkańców Krakowa i okolic, wraz 
z przemianami ustrojowymi po 1989 roku zmieniła swo-
ją nazwę i zakres funkcjonowania, a jej potomkiem jest 
właśnie MIK. W książce prześledziliśmy fascynujące losy 
KDK-u od jego powstania, poprzez rozkwit, aż do rozwią-
zania.

„Rogate noce, skrzydlate dni” to świeża, jednocześnie kla-
syczna propozycja, wymykająca się tradycyjnym defini-
cjom: jest to swoista biografia gmachu, której udaje się 
uchwycić istotę ducha, jaki przez prawie pół wieku czynił 
i czyni wciąż tak bliski memu sercu krakowski pałac Pod 
Baranami adresem wyjątkowym. 

Jacek Wójcicki

Książka dostępna na www.mik.krakow.pl/sklep
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„Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 
W 2022 roku ukazały się cztery numery pisma „Autopor-
tret”: 

„Autoportret” nr 1/2022 Architektura mikroklimatów
Numer poświęcony był rozwiązaniom projektowym do-
tyczącym kształtowania mikroklimatów, jakie oferuje 
tradycyjna architektura w kontekście walki z kryzysem 
klimatycznym. Przyglądając się architekturze sprzed 
upowszechnienia się klimatyzacji i centralnego ogrze-
wania, mogliśmy na nowo odkryć przepisy na projekto-
wanie mikroklimatów. Autorzy tekstów: Daniel A. Barber, 
Centrala (Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis), Ken-
go Kuma, Aleksandra Kędziorek, Kacper Kępiński, Phi-
lippe Rahm, Sascha Roesler, Jarosław Szewczyk, Michał 
Kowalski, Jakub Szczęsny.

„Autoportret” nr 2/2022 Modernizm a kolonializm
Modernizm w ogólności, a w architekturze w szczegól-
ności jest konceptem związanym ze światem Zachodu 
i jego idee odzwierciedlają umysłowość i obraz świata 
ukształtowane przez oświecenie. Jako taki bywał uży-
wany do uzasadniania racjonalnej unifikacji środowiska 
zbudowanego, kreowania infrastruktury i modernizacji –  
a co za tym idzie był elementem kolonializmu. Na treść 
numeru wpłynął wybuch wojny w Ukrainie – ważny blok 
stanowią teksty prezentujące Rosję jako brutalnego ko-
lonizatora.

Wśród autorów: Jenia Gubkina, Michał Murawski, Jyoti 
Hosagrahar, Kinga Nędza-Sikoniowska, Karol Kurnicki, 
Dasza Bocharnikowa, Sharon Rotbard, Hannah Le Roux, 
Dorota Jędruch.

„Autoportret” nr 3/2022 Nierówność w przestrzeni 
 Wraz z transformacją ustrojową w Polsce rozpoczęła się 
segregacja przestrzenna. W „Autoportrecie” zajmowali-
śmy się kreacją przestrzeni klasy średniej, lecz ten numer 

został poświęcony wypchnięciu z przestrzeni osób ubo-
gich, gorzej sytuowanych lub bezdomnych. Procesy te do-
tyczą w globalnych metropoliach coraz większej grupy 
dotychczasowych mieszkańców miast. Punktem wyjścia 
do analiz są studia nad wypchnięciem prowadzone przez 
Saskię Sassen, a także studia nad globalizacją i drugim 
światem, który często umyka z naszego pola widzenia. 

Wśród autorów: Magdalena Okraska, Jan Bińczycki, Bar-
bara Nawrocka, Łukasz Drozda, Dawid Krysiński, Łukasz 
Dąbrowiecki, Natalia Martini, Bartosz Wójcik, Zuzanna 
Mielczarek, Tomasz Fudala, Łukasz Stanek, Michał Ko-
walski, Owen Hatherley, Łukasz Wojciechowski, Kinga 
Zemła.

„Autoportret” nr 4/2022 Wnętrza
W numerze zajęliśmy się przemianami, które nastę-
pują w naszych domach w związku z pandemią i pra-
cą zdalną. Przyglądamy się historii prywatności i życia 
codziennego, kreacji architektury wnętrz mieszkalnych. 
Analizujemy wnętrza naszych mieszkań jako przestrzeń 
schronienia w kontekście trwającej katastrofy klimatycz-
nej i poszukujemy analogowych sposobów przetrwania 
w kontekście klimatu.

Wśród autorów: Beatriz Colomina, Kinga Zemła, Aleksan-
dra Kędziorek, Piotr Korduba, Natalia Fiedorczuk, Alicja 
Gzowska, Łukasz Wojciechowski, Olga Drenda, Aleksan-
dra Stępień-Dąbrowska, Magdalena Zych, Gabriela Świ-
tek, Centrala, Kacper Pobłocki, Emmanuel Coccia.

W przejściu. 43 teksty o architekturze i przestrzeni
Z okazji dwudziestolecia MIK-u oraz istnienia kwartalni-
ka „Autoportret”, jedynego w Polsce periodyku gromadzą-
cego i krzewiącego wiedzę o przestrzeni kulturowej, wy-
daliśmy antologię tekstów omawiających najważniejsze 
problemy architektury, przestrzeni i współczesnego świa-
ta. Napisane przez wybitnych polskich i zagranicznych 
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architektów, socjologów, antropologów i literatów arty-
kuły zostały wybrane spośród kilkuset, które ukazały się 
dotąd w ponad 70 numerach tematycznych czasopisma. 
Publikacja uzupełniona o obszerny wstęp Marcina Wichy, 
związanego z „Autoportretem” od ponad dekady laure-
ata Nike, pełni rolę przewodnika po kluczowych zagad-
nieniach związanych z przestrzenią w jej kulturowym 
wymiarze, obejmując kwestie związane z architekturą 
i urbanistyką, społeczeństwem/mieszkańcami, sytuacją 
planety/klimatem i materialnością/zmysłami.

Książka dostępna na: www.mik.krakow.pl/sklep

Naturalnie, Barbara Sadurska
Każdej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowe-
go towarzyszy książka, która opowiada historie związane 
z prezentowanymi zabytkami, a każdy kolejny tom serii 
podporządkowany jest tematowi edycji. W roku 2022 wy-
daliśmy książkę Naturalnie. Autorka, Barbara Sadurska, 
niczym prządka snuje kolejne wątki swoich opowieści, 
a to o wodzie, która daje wszelką energię, to znów o zio-
łach, które raz leczą, a raz trują. Dalej o zbożach i owo- 
cach, których ręka ludzka nie sieje, nie sadzi, a i tak ros-
ną. O przedmiotach, które trwają przez pokolenia, nie 
stając się bezużytecznymi śmieciami. Na koniec zaś o le-
sie – wiecznej symbiozie człowieka i natury. Wejdźmy do 
tego świata jako czuli obserwatorzy! 

Książka jest dostępna w formie e-booka (wersje: ePUB 
i MOBI, PDF) oraz audiobooka na stronie dnidziedzi- 
ctwa.pl

„Broszury do myślenia”
Kontynuujemy wydawanie publikacji poświęconych 
problematyce funkcjonowania instytucji kultury osa-
dzonych w aktualnych kontekstach społecznych i kultu-
rowych. 

W 2022 roku opublikowaliśmy angielską wersję broszu-
ry autorstwa dr. hab. Marcina Napiórkowskiego pt. Who 
Makes the Rules of the Game? Cultural Institutions and 
Political Polarization – prezentującą analizę aktualnej 
sytuacji społeczno-kulturowej, poszerzoną o propozycje 
modeli funkcjonowania instytucji kultury stojących wo-
bec obserwowanej obecnie polaryzacji postaw (publika-
cja elektroniczna w formacie PDF).

Ponadto wydaliśmy broszurę autorstwa dr Łucji Piekar-
skiej pt. Kto tworzy nasze dziedzictwo? – poświęconą za-
gadnieniom tworzenia, interpretowania i upowszechnia-
nia ważnych społecznie tematów obecnych w zbiorowej 
pamięci oraz sposobom, w jakie instytucje kultury mogą 
koordynować procesy budowania społecznej tożsamości. 
Broszura została opublikowana w wersji papierowej oraz 
elektronicznej.
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