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„Niechciana stołeczność” to tragiczny rozdział w ponadtysiącletniej historii Krakowa. Czas niemieckiej 

okupacji 1939–1945 w Polsce jednoznacznie kojarzy się z hitlerowską polityką ludobójstwa. Los 

Krakowa stał się częścią tego zbrodniczego planu. Równocześnie dawna stolica Polski została poddana 

szczególnemu eksperymentowi. Wyznaczona przez Hitlera na stolicę Generalnego Gubernatorstwa 

duchowa stolica narodu polskiego miała zostać w krótkim czasie przekształcona we wzorowe 

niemieckie miasto na Wschodzie – uralte deutsche Stadt Krakau. W przypadku Krakowa chodziło nie 

tylko o przeniesienie nad Wisłę hitlerowskiego modelu przebudowy wielkich miast w duchu Trzeciej 

Rzeszy. Architektura miała zostać wykorzystana także jako narzędzie wzmacniające politykę 

odpolszczania Krakowa. Nieliczne budowle z tamtej epoki reprezentują dziś przede wszystkim szeroką 

gamę konfliktów pamięci i niepamięci. W byłej stolicy Generalnego Gubernatorstwa jest ona ciągle 

rozpięta pomiędzy terenem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Plaszow a kancelarią Hansa 

Franka na Wawelu. Udokumentowanie projektów i realizacji architektonicznych z czasów zbrodni 

winno pobudzać – w naszym przekonaniu – do wielowymiarowej refleksji nad miejscem tego 

niechcianego dziedzictwa Trzeciej Rzeszy w naszej pamięci zbiorowej i w dzisiejszym krajobrazie 

kulturowym Krakowa. Dziedzictwo, stanowiąc naszą pamięć, jest bowiem naszym codziennym 

wyborem i współtworzy naszą zbiorową tożsamość. Dotyczy to również dziedzictwa niechcianej 

stołeczności pozostawionego przez Trzecią Rzeszę nad Wisłą.  

 

Audiodeskrypcja opisu wystawy. 

 

„Niechciana stołeczność. Architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-

1945”. Wystawa Międzynarodowego Centrum Kultury. 

Opracowanie kuratorskie: profesor Jacek Purchla, doktor Żanna Komar, doktor Monika Rydiger 

Wystawa prezentuje temat zrealizowanych i niezrealizowanych planów przebudowy Krakowa przez 

nazistów w czasie okupacji w okresie II wojny światowej. Miało to na celu przekształcenie Krakowa we 

„wzorowe niemieckie miasto na Wschodzie”. 

Wystawa obejmuje dziewięć głównych działów: 

Dział I Propaganda zdobywców 

Dział II Urbanistyka – wizje i rzeczywistość 



Dział III  Alte deutsche Stadt Krakau 

Dział IV Krakauer Burg 

Dział V Architektura i budownictwo 

Dział VI  Jak u siebie w domu 

Dział VII Segregacja rasowa 

Dział VIII Architektura Zagłady 

Dział IX Epilog 

Każdy z nich dzieli się na rozdziały. 

Wystawa prezentowana jest w salach galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, na pierwszym 

piętrze. Sale te ułożone są tak, że przechodząc z jednej do drugiej zataczamy koło, zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara. Stojąc przodem do recepcji  skręcamy na prawo. 

Wszystkie ściany główne i ścianki działowe pomalowano na czarno. Sprawia to, że w pomieszczeniach 

panuje mroczna atmosfera. Na czarnym tle nadrukowano białe i szare napisy z tytułami rozdziałów 

wystawy oraz tekstami wprowadzającymi w poszczególne tematy. 

Prezentowanych jest trzysta osiem eksponatów. Osiemdziesiąt sześć z nich to obiekty oryginalne. 

Pozostałe to reprodukcje. 

Wystawa ukazuje kilkaset archiwalnych zdjęć. Reprodukcje są powiększone i drukowane na dużych 

planszach o bokach ponad metrowej długości. Inne prezentowane są na ekranach. Wyświetlają się na 

nich fotografie zgrupowane tematycznie. 

Dużą grupę eksponatów stanowią projekty, plany architektoniczne i mapy Krakowa lub poszczególnych 

dzielnic. Oryginały osłaniane są szybą. 

Część planów prezentowanych jest w specjalnych komodach. Na ich blatach znajdują się najważniejsze 

eksponaty. W szufladach – kolejne co do ważności. Zwiedzający mogą wysuwać szuflady i zaglądać do 

środka. 

Na wystawie znajduje się poza tym kilka eksponatów przestrzennych, obiektów z epoki. Jest to na 

przykład oryginalny notatnik Adolfa Szyszko-Bohusza, pokruszone fragmenty kamiennego orła 

nazistowskiego czy fragment żelaznej tablicy ze znakiem orła. 

Kod QR odsyłający do strony z audiodeskrypcją oraz udostępnionym opisem kuratorskim znajduje się 

na szybie recepcji. 



Przed zwiedzeniem wystawy i odsłuchaniem audiodeskrypcji wybranych obiektów warto zapoznać się 

z tekstami kuratorskimi. Naświetlają one sytuację historyczną i przekazują wiedzę na temat 

architektonicznych działań nazistów w Krakowie. 

Tekst audiodeskrypcji - Regina Mynarska i Dawid Górny 

Konsultacje: doktor Żanna Komar, doktor Monika Rydiger  

Czyta: Martyna Masztalerz 

Zrealizowano na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie 

 


