
 

 

 

 

 Wydarzenia Kraków – Czerwiec 2022  
 

Miesiąc Fotografii 

26 maja – 26 czerwca 2022  

Bunkier Sztuki w Pałacu Potockich, Rynek Główny 20 

 

Miesiąc Fotografii w Krakowie należy do najważniejszych europejskich wydarzeń 
fotograficznych i jest jedną z największych cyklicznych imprez poświęconych sztukom 
wizualnym w Polsce. W tym roku odbędzie się już po raz 20.  

Różnorodny program wystaw, nie tylko fotograficznych, wzbogacony o spotkania i inne 

wydarzenia, oferuje widzom szeroki ogląd współczesnej fotografii i tematu przewodniego 
festiwalu. Co roku do współpracy zapraszani są goście z Polski i z zagranicy – znani 

i doceniani artyści oraz kuratorzy, a także ci, którzy dopiero wypracowują sobie pozycję 
w artystycznym świecie, prezentując świeże spojrzenie na fotografię. 20 edycja Miesiąca 
Fotografii w Krakowie Dużo pytań. Dużo dwójek. Dużo nowości, trochę powrotów. Ta 
edycja będzie wyjątkowa również dlatego, że obchodzimy w tym roku okrągłą, 
dwudziestą rocznicę powstania festiwalu.  Przez te 20 lat wiele razy zadawaliśmy 
pytania, czy i jak fotografia może zmienić świat. Wierzymy, że może zmieniać go na 
lepsze. Teraz idziemy o krok dalej. A może nawet i o dwadzieścia. 

Organizator: Fundacja Sztuk Wizualnych 

więcej na: www.photomonth.com  

 

http://www.photomonth.com/


 

 

 

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne – Terytoria 

26 maja -31 lipca 2022  

Pałac Sztuki, pl. Szczepański 4  

 

Krakowskie Spotkania Artystyczne to projekt prezentujący twórczość krakowskich 
artystów wielu pokoleń w wymiarze interdyscyplinarnym i multimedialnym. Na 
wystawach zobaczymy rysunek, rzeźbę, sztukę książki, sztukę papieru, fotografię  
i grafikę. 

 Spotkaniom towarzyszy zawsze zaproponowane przez organizatorów hasło 
przewodnie – „Konfiguracje” w roku 2017 i „Dialogi” dwa lata później, a tym razem 
artystom zgłaszającym udział w 3 edycji projektu jako temat przewodni zaproponowano 

„Terytoria”. „Hasło odnosi się do szeroko rozumianych obszarów ludzkiego 
funkcjonowania w zakresie miejsca życia i pracy oraz prywatnej przestrzeni 
ograniczonej zewnętrznymi lub wewnętrznymi normami, uwarunkowaniami lub 
okolicznościami. Punkt wyjścia prezentowanych na wystawach prac stanowi odwołanie 
się do ogłoszonej wiosną 2020 roku ogólnoświatowej pandemii COVID-19, która 
zmieniła świat, i do postrzegania człowieka w zakresie wolności, niezależności, 
bezpieczeństwa oraz niespodziewanego zagrożenia” – tłumaczy Joanna Warchoł, 
prezes ZPAP OK. 

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski 

więcej na: Związek Polskie Artystów Plastyków (zpapkrakow.pl) 

 

 

  

http://zpapkrakow.pl/?fbclid=IwAR3Ue_YnYHzzmw3kvqdJNOLfN1fo5gWLCLAwi_jPEVQPyAFt8tyjlCb71OQ


 

 

 

 

XXX Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe 

28 maja – 22 czerwca 2022 

Kościół św. Krzyża, pl. Świętego Ducha 

 

To już 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Letnie Koncerty Organowe, w ramach 
którego miłośnicy muzyki organowej mogą zakosztować dźwięków najpiękniejszych 
krakowskich organów znajdujących się we wspaniałych historycznych wnętrzach 
zabytkowych kościołów. 

Organizatorzy zapraszają do Bazyliki OO. Karmelitów „Na Piasku”, Bazyliki św. Michała 
Archanioła i św. Stanisława Biskupa OO. Paulinów „Na Skałce”, Bazyliki Najświętszego 
Serca Pana Jezusa OO. Jezuitów oraz do Kościoła Świętego Krzyża, gdzie najznamienitsi 
wirtuozi z całego świata będą prezentować perły z jakże bogatej literatury 
przeznaczonej na organy. Niewątpliwie każdy znajdzie coś dla siebie. 

Organizator:  Krakowskie Forum Kultury  

więcej na: XXX Międzynarodowy Festiwal Letnie Koncerty Organowe - Kalendarz - Krakowskie Forum 

Kultury 

 

 

  

https://krakowskieforum.pl/wydarzenie-217-xxx_miedzynarodowy_festiwal_letnie-szczegoly-7297.html
https://krakowskieforum.pl/wydarzenie-217-xxx_miedzynarodowy_festiwal_letnie-szczegoly-7297.html


 

 

 

 

62. Krakowski Festiwal Filmowy 

29 maja -12 czerwca 2022  

Kino Kijów, al. Krasińskiego 34 

 

Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną z najstarszych imprez na świecie poświęconych 
filmom dokumentalnym, animowanym oraz krótkim fabułom. Jego trzon stanowią trzy 
równorzędne konkursy: dokumentalny, krótkometrażowy oraz polski.   

Podczas 8 festiwalowych dni widzowie mają okazję obejrzeć około 250 filmów z Polski  
i z całego świata. Prezentowane są one w sekcjach konkursowych oraz w pokazach 
specjalnych. Festiwalowi towarzyszą wystawy, koncerty, pokazy plenerowe oraz 
spotkania z twórcami. Festiwal co roku odwiedza ok. 900 polskich i międzynarodowych 
gości: reżyserów, producentów, programatorów festiwali oraz liczna krakowska 
publiczność. 

Organizator:  Krakowska Fundacja Filmowa 

więcej na: www.krakowfilmfestival.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krakowfilmfestival.pl/


 

 

 

 

52. urodziny Capelli Cracoviensis 

1 czerwca 2022 

Aula bł. Jakuba, ul. Franciszkańska 4 

 

 

W jaki sposób życzyć artystom wszystkiego najlepszego z okazji urodzin? Najlepiej 

oklaskując ich na scenie podczas jubileuszowych koncertów! Dlatego Capella 
Cracoviensis zaprasza na cykl muzycznych spotkań opatrzonych wspólnym hasłem: 52. 
urodziny. Jak na zespół muzyki dawnej przystało, poruszamy się w dźwiękowej 
przestrzeni pomiędzy barokiem a romantyzmem, między Carissimim a Mahlerem. 

 

Organizator: Capella Cracoviensis 

więcej na: http://capellacracoviensis.pl/ 

 

 

http://capellacracoviensis.pl/


 

 

 

 

soap! 2021 | the best content conference 

1-3 czerwca 2022 

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 

ul. Marii Konopnickiej 26 

 

Co to jest mydło? To najlepsza konferencja treści! Czym jest dla nas treść? Treść to 
wszystkie informacje i doświadczenia związane z produktem. Obejmuje to 
dokumentację techniczną, materiały szkoleniowe, wideo i grafikę, interfejs użytkownika 
i UX. I o tym właśnie chcemy porozmawiać w mydle! 

Dołącz do nas w podróży w 2022 roku i odkryj nową, post pandemiczną rzeczywistość 
techcomm. Zobacz, jak ludzie, którzy kształtują branżę techcomm reagują na zmiany, 
które przyniósł nam ten nowy świat. 

 

Organizator: Stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-KRAKÓW 

więcej na: https://soapconf.com/ 

 

 

https://soapconf.com/


 

 

 

 

15. Międzynarodowe Letnie Targi Biżuterii i Zegarków JUBINALE 2022 

2 – 4 czerwca 2022  

EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9 

 

Wystawcami targów są firmy z Polski oraz zagranicy – producenci, importerzy, 

hurtownicy, designerzy branży jubilerskiej i zegarkowej. Liczne grono kupców dociera 
do nas z Polski oraz krajów Europy Centralnej, jak: Słowacja, Czechy, Węgry, Ukraina, 
Niemcy, Litwa, Włochy czy kraje bałkańskie. Międzynarodowość targów JUBINALE 
staje się ich bardzo mocną stroną, tym samym zapewniając polskim firmom możliwość 
nawiązania kontaktów na skalę międzynarodową, co w dzisiejszych czasach silnej 

konkurencji na każdej płaszczyźnie, jest niezwykle ważne. 

Zwykle blisko 200 wystawców przedstawia swoją ofertę kupcom odwiedzającym targi, 
w tym wielu decyzyjnym przedstawicielom firm jubilerskich. 

 

Organizatorzy: JUBINALE, Targi w Krakowie  

więcej na: http://jubinale.com/jubinale-lato/ 

 

 

 

 

 

  

http://jubinale.com/jubinale-lato/


 

 

 

 

24. Letni Festiwal Opery Krakowskiej 

3 czerwca 2022 - 16 lipca 2022 

Opera Krakowska, ul. Lubicz 48 

 

Podczas 24. Letniego Festiwalu Opery Krakowskiej, na scenie przy ul. Lubicz zabrzmią 
wielkie dramaty: Tosca, Carmen i Trubadur, komedia wszech czasów Wesele Figara  
i romantyczno-patriotyczny Straszny dwór. Przyjemności życia zażyjemy dzięki kantacie 
Carmina Burana i operetce Baron cygański wystawionych w zielonej scenerii Ogrodu 
Botanicznego. Poznamy też Dyrektora teatru… czyli wystawianą po raz pierwszy przez 
Operę Krakowską wdzięczną Mozartowską jednoaktówkę, rodzaj teatralnego 
divertimenta napisanego na zamówienie cesarza Józefa II, które uświetniło dworskie 
przyjęcie w oranżerii Schönbrunnu. A podczas Nocy Teatrów festiwalowa scena zmieni 
się w modowy wybieg, na którym modelki zaprezentują blisko 100 kostiumów 
wyprodukowanych przez pracownie Opery Krakowskiej na przestrzeni niemal 50 lat.  

 

Organizator: Opera Krakowska  

więcej na: http://opera.krakow.pl/ 

 

 

 

 

  

http://opera.krakow.pl/


 

 

 

 

21 WIELKA PARADA SMOKÓW 

4 – 5 czerwca 2022 

ul. Grodzka - Rynek Główny, Bulwary Wiślane  

 

Wielka Parada Smoków to jedna z największych, najbarwniejszych imprez plenerowych 

nie tylko w Krakowie ale i w Polsce. Impreza choć w zamyśle organizatorów dedykowana 
dla dzieci co roku w pierwszy weekend czerwca ściąga do Krakowa dziesiątki tysięcy 
turystów z całego świata. I nie tylko tych najmłodszych. 

 

W czasie tego święta teren Starego Miasta staje się jedna wielką Smoczą Jamą. 
Pierwszego dnia wieczorem na bulwarach wiślanych można obejrzeć spektakl w którym 
główni bohaterowie przepływają po Wiśle. Widowisko zawsze posiada imponującą 
oprawę muzyczną i świetlną. Jednak głównym punktem programu jest konkurs na 
najpiękniejszego smoka. Parada smoków przechodzi od Wawelu ulicą Grodzką do 
Rynku, gdzie Jury ogłasza werdykt. 

 

Organizator: Teatr Groteska  

więcej na: https://www.groteska.pl/ 

 

 

 

 

https://www.groteska.pl/


 

 

 

 

Koncert André Rieu 

7 czerwca 2022  

Tauron Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7 

 

André Rieu, nazywany Maestrem mas („New York Times”) i Bronią masowego szczęścia 
(„The Spectator”), powraca ze swoją 60-osobową Orkiestrą Johanna Straussa, 

największą prywatną orkiestrą na świecie, Platynowymi Tenorami i wieloma 
międzynarodowymi solistami. 

 

Na fundamencie koncertów muzyki klasycznej organizowanych w różnych zakątkach 
świata André Rieu zbudował prawdziwe imperium. Każdego roku wyrusza z nim w trasę 
około 110 osób. Rok 2018, w którym na całym świecie sprzedano ponad 700 000 biletów 
na jego koncerty, był jak dotąd najbardziej udanym rokiem w karierze holenderskiego 
skrzypka i dyrygenta. Publiczność może się spodziewać fantastycznych melodii z filmów, 
musicali, oper i operetek, a także tradycyjnych utworów. Niezapomniany wieczór 
muzyki i tańca wypełnią również dźwięki walca. 

Organizator: André Rieu and his Johann Strauss Orchestra 

więcej na: https://www.andrerieu.com/en/tour 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.andrerieu.com/en/tour


 

 

 

 

Evertiq Expo Kraków 

8 czerwca 2022 

EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9 

 

 

Największe tegoroczne wydarzenie branży elektronicznej w południowej Polsce. 

Skierowane do osób zajmujących się projektowaniem elektroniki i zainteresowanych jej 
zakupem. Kraków to jeden z najaktywniejszych ośrodków branży elektronicznej  
w Polsce. Istnieje tu wiele firm z potencjałem na osiągnięcie sukcesu komercyjnego. 
Krakowski Park Technologiczny oraz Klaster LifeScience to przykłady ugruntowanego 
wsparcia instytucjonalnego dla młodych firm. 

Kraków jest siedzibą kilku uznanych polskich firm elektronicznych działających na rynku 
międzynarodowym. Comarch, Fideltronik oraz ES-System to tylko trzy przykłady. W 
ostatnich latach Kraków stał się preferowaną lokalizacją dla (między innymi) centrów 
rozwojowych Delphi i Motorola Solutions. 

Akademia Górniczo Hutnicza i Politechnika Krakowska zagwarantowały idealne 
zaplecze edukacyjne, ale też stały się domem dla nowych przedsięwzięć biznesowych.  

 

Organizator: EVERTIQ NEW MEDIA AB 

więcej na: Evertiq Expo Kraków - About Evertiq Expo Cracow 

 

 

 

  

https://evertiq.com/expo/krk2022_about


 

 

 

 

Wodecki Twist Festiwal 

10 -12 czerwca 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Wzruszająca GALA PRZYJACIÓŁ, Wodecki w wydaniu elektronicznym, a także 
obowiązkowo chóralne „Zacznij od Bacha” na krakowskim Rynku Głównym – Fundacja 

im. Zbigniewa Wodeckiego i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski zapraszają 
na jubileuszową, 5. edycję festiwalu WODECKI TWIST.  

Festiwal zbierze doskonałych artystów polskiej sceny muzycznej ze wszystkich 
możliwych gatunków. Mottem tegorocznej edycji są przyjaciele – zarówno ci, którzy 
towarzyszyli Zbigniewowi Wodeckiemu w zawodowej i nie tylko zawodowej drodze, jak 

również młode pokolenie, czyli muzycy tworzący nowe trendy z wielką jakością  
i szacunkiem dla tego, co w naszej piosence najlepsze. 

Transmitowany na żywo w telewizji Polsat koncert galowy WODECKI UROCZYSTY 

będzie kulminacją 5-lecia festiwalu, ale również 45-lecia debiutanckiej płyty Zbigniewa 
Wodeckiego z 1976 roku. 

 

Organizatorzy: Fundacja im. Zbigniewa Wodeckiego, Miasto Kraków 

więcej na: http://wodeckitwistfestiwal.pl/ 

 

 

  

http://wodeckitwistfestiwal.pl/


 

 

 

 

Cracow Art Week KRAKERS 2022 

10 - 17 czerwca 2022 

 

Cracow Art Week KRAKERS wkracza w drugą dekadę działalności. Ubiegłoroczny 
jubileusz 10-lecia zainspirował organizatorów do wybrania hasła, które wiązałoby się  
z nowym otwarciem i śmiałym patrzeniem w przyszłość. Tym samym motywem XI edycji 

jest: „Jesteśmy wielością”. 

Wielość towarzyszy Krakersowi już od pierwszej odsłony i znajduje odbicie w programie 
imprezy. Objawia się w idei open access: otwartego i wolnego dostępu, zapraszania 
podmiotów akademickich i eksperymentalnych, konserwatywnych i progresywnych, 
otwartości i różnorodności, która leży u źródła powołania projektu. Wydarzenie od 
samego początku inspiruje środowisko sztuki współczesnej do otwarcia się dla szerokiej 
publiczności, pokazania wielości punktów widzenia, myśli, idei, koncepcji. W tym czasie 
KRAKERS stał się największą tego typu imprezą w Polsce, o najbardziej zróżnicowanym 
programie skupiającym się na przybliżaniu tego, co najbardziej aktualne i wartościowe w 
polskich sztukach wizualnych. Odbywając się w tak istotnym ośrodku kulturalnym, jakim 
jest Kraków, projekt na tydzień zagospodarowuje całą różnorodną scenę artystyczną 
miasta. 

 

Organizator: Fundacja Wschód Sztuki 

więcej na: http://www.cracowartweek.pl/ 

 

 

http://www.cracowartweek.pl/


 

 

 

 

15. Międzynarodowy Festiwal Tatuażu TATOOFEST  

11-12 czerwca 2022 

EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9 

 

 

Tattoofest to jeden z największych festiwali tatuażu i równocześnie jedno z najbardziej 
prestiżowych tego typu wydarzeń na eventowej mapie Europy. To najstarsza, cykliczna 
impreza takiego formatu w kraju, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
zarówno ze strony topowych artystów jak i pasjonatów sztuki tatuażu. 

 

Festiwal Tattoofest wyróznia się na tle innych, podobnych imprez przede wszystkim 

dzięki niezwykłemu klimatowi. Ta pozytywna aura to zasługa wspaniałych tatuatorów, 
którzy dzielą się swoją charyzmą i wysokiej próby sztuką, ale także specyficzne podejście 
oraz chęć wyznaczania nowych trendów i poziomu organizacji. 

 

Organizator: FHU KOALICJA 

więcej na: https://convention.tattoofest.pl/ 

 

 

 

https://convention.tattoofest.pl/


 

 

 

 

ICE CLASSIC 

15 czerwca 2022 roku – 10 października 2022  

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17  

 

 

ICE Classic to wyjątkowa seria koncertów muzyki klasycznej, która umacnia obecność 
Krakowa w kręgu ważnych scen muzycznych Europy. Dzięki przestrzeni koncertowej  
w Centrum Kongresowym ICE Kraków stolica Małopolski doczekała się przestrzeni 
koncertowej mieszczącej blisko 2000 osób, dysponującej znakomitym zapleczem 
technicznym i wysokimi walorami akustycznymi. W ramach cyklu odbędą się trzy 

koncerty: 15 czerwca 19:30 FABIO BIONDI, 30 sierpnia 19:30 PATRICIA 

KOPATCHINSKAJA, 10 października 19:30 ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA. 

Wszystkie koncerty cyklu odbywają się w Sali Audytoryjnej im. Krzysztofa 
Pendereckiego w Centrum Kongresowym ICE Kraków. 

 

Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe  

więcej na: ICE Classic 

 

 

http://iceclassic.pl/


 

 

 

 

WIANKI ŚWIĘTO MUZYKI 

20 -30 czerwca 2022 

 

Ten wielki festiwal muzyki przypada na okres letniego przesilenia i związany jest z nocą 
świętojańską – najkrótszą w roku. Odbywa się u progu wakacji, w formule nawiązującej 
do Fête de la Musique (fr. ‘Święto Muzyki’) – wydarzenia, podczas którego różnorodna 
muzyka rozbrzmiewa w wielu zakątkach miasta. Kraków pokazuje, że muzyka nie zna 
granic, nie zważa na płeć, rasę, pochodzenie czy poglądy. 

Gwiazdy i debiutanci, muzyka klasyczna, jazzowa, rockowa, rytmy folkowe i pop, 

brzmienia klubowe, a nawet silent disco – to właśnie oznacza Święto Muzyki. Wśród 
wielu artystów i rozsianych po mieście scen każdy może znaleźć coś dla siebie,  
a wszystkie koncerty są bezpłatne. 

 

Organizatorzy: Miasto Kraków, KBF  

więcej na: Wianki – Święto Muzyki | KBF 

 

 

https://kbf.krakow.pl/aktywnosci-articles/wianki-swieto-muzyki/


 

 

 

 

EUROBIOTECH - 8th European Congress of Life Sciences 

20 -22 czerwca 2022  

Expo Kraków, ul. Galicyjska 9  

 

Konferencje były i będą najlepszym sposobem prezentacji wyników, wymiany pomysłów 
i planowania współpracy. Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum 
Wystawienniczo-Kongresowym EXPO Kraków. Podczas dwu- i półdniowego spotkania 
zostaną zorganizowane sesje plenarne i równoległe sympozja poświęcone głównym 
aspektom biotechnologii medycznej, a także biotechnologii roślinnej i przemysłowej.  

Kongres Eurobiotech jest skierowany do badaczy i studentów pracujących we 
wszystkich dziedzinach biotechnologii. Spotkanie całego społeczeństwa 
biotechnologicznego jest szczególnie ważne po tak długiej przerwie. To czas dla 

wszystkich zainteresowanych biologią komórek macierzystych, terapią genową  
i odkrywaniem leków. Omówimy nowoczesne narzędzia wykorzystywane w inżynierii 
genetycznej, takie jak edycja i transfer genów, badania podstawowe i translacyjne  
w biologii komórek macierzystych oraz nowe metody modelowania chorób i badań nad 
lekami, w tym poszukiwanie szczepionek przeciwko koronawirusowi. Znaczna część 
kongresu poświęcona będzie aspektom edycji genów w biotechnologii roślin. 

 

Organizator: Targi w Krakowie 

więcej na: https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/ 

 

 

 

 

  

https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/


 

 

 

 

31. FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ | WODA 

24  czerwca – 3 lipca 2022  

 

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie to największa prezentacja współczesnej 
kultury tworzonej przez Żydów na całym świecie. W 1988 roku Janusz Makuch  

i Krzysztof Gierat postanowili przypomnieć społeczeństwu żydowską historię Polski  
i wkład Żydów w rozwój naszego kraju, jego kultury i społeczeństwa. Była to udana 
próba przywrócenia pamięci o polskich Żydach i upamiętnienia tych, którzy mieszkając 
w Polsce od wieków zostali albo wymordowani podczas Holokaustu, albo zmuszeni do 
emigracji w latach powojennych. 

Z kameralnego wydarzenia FKŻ urósł do jednego z najważniejszych wydarzeń 
kulturalnych naszego miasta i kraju, jednym z najbardziej znanych poza granicami Polski. 

Jest jedną z najlepiej kojarzonych marek naszego miasta. Każdego roku 10-dniowy 

festiwal  prezentuje niemalże 300 wydarzeń (w programie głównym i towarzyszącym), 
gromadzi około 30 000 osób z całego świata, które biorą udział w warsztatach, 
wykładach, dyskusjach, zwiedzaniu oraz oczywiście w koncertach i innych wydarzeniach 
muzycznych. 150 artystów, wykładowców i instruktorów dzieli się z naszą publicznością 
swoimi doświadczeniami i dokonaniami w rozwijaniu kultury żydowskiej. Autentyczność 
i prawda są dla nas najważniejszymi wartościami. 

 

Organizatorzy: Miasto Kraków, Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, biuro FKŻ 

więcej na: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie (jewishfestival.pl) 

 

https://www.jewishfestival.pl/pl/


 

 

 

 

27. Summer Jazz Festival Kraków 

25 czerwca 2022 - 30 lipca 2022 

Kino Kijów, al. Krasińskiego 34  

 

Summer Jazz Festival Kraków (do 2017 r. Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod 
Baranami) został zorganizowany po raz pierwszy w 1996 w trakcie obchodów 40-lecia 

Piwnicy pod Baranami. Twórca i dyrektor Festiwalu - Witold Wnuk, zainspirowany przez 

legendarnego Piotra Skrzyneckiego, przedstawił w lipcu całomiesięczną serię 
codziennych koncertów w Piwnicy. Z roku na rok Festiwal powiększał swoją formułę 
prezentując, obok codziennych koncertów w Piwnicy pod Baranami, koncerty 

 w Filharmonii, Operze Krakowskiej, Radio Kraków, Centrum Manggha, ICE Krakow, 

Centrum Kijów i wszystkich klubach jazzowych Krakowa. 

Od roku 2000 organizowane są wielkie plenerowe koncerty i wydarzenia - jak Niedziela 

Nowoorleańska i Noc Jazzu. Obecnie festiwal jest największym polskim festiwalem 
jazzowym i jednym z większych w Europie. 

 

Organizatorzy: Fundacja My Polish Heart oraz Cracovia Music Agency. 

więcej na: https://www.cracjazz.com/pl/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.cracjazz.com/pl/


 

 

 

 

VI Polski Kongres Genetyki 

27 - 30 czerwca 2022 

Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 

 

Dynamiczny rozwój tej dziedziny nauki otwiera nowe perspektywy, ale również stawia 
nowe, liczne wyzwania. POLSKI KONGRES GENETYKI jest wydarzeniem cyklicznym 

stanowiącym platformę wymiany informacji o najnowszych osiągnięciach jak  

i rozwiązaniach problemowych z zakresu genetyki człowieka, zwierząt, roślin oraz 
mikroorganizmów. Kongres jest również znakomitą okazją do dyskusji, wymiany opinii 

oraz nawiązywania współpracy.  

 

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Genetyczne,  Polskie Towarzystwo Genetyki 

Człowieka 

więcej na: https://kongresgenetyki2022.jordan.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kongresgenetyki2022.jordan.pl/


 

 

 

 

TERMIS EU Chapter Conference 

28 czerwca – 1 lipca 2022  

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17  

 

Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Inżynierii Tkankowej i Medycyny 
Regeneracyjnej (TERMIS) European Chapter Conference 2022 odbędzie się wokół 
tematu "Perspektywy i wyzwania w medycynie regeneracyjnej".  

Badacze i naukowcy będą mieli doskonałą okazję do spotkania, nawiązania kontaktów, 
nauki i przyjęcia innowacyjnego myślenia w wykładniczo rozwijającej się dziedzinie 
inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej. TERMIS-EU 2022 opiera się na 
prezentacji najnowocześniejszych badań naukowych w dziedzinie biologii komórki, 
biomateriałów, biofabrykacji, rozwoju tkanek i narządów 3D, metod numerycznych  

i eksperymentalnych, zastosowań klinicznych i wielu innych.  

Planowane najnowocześniejsze wykłady plenarne zostaną uzupełnione zaproszonymi 
przemówieniami i naukowymi sesjami tematycznymi, promującymi również badania 
studentów i młodych badaczy (SYIS). Organizowane będą również sesje naukowe 
dotyczące zastosowań przemysłowych i ich tłumaczenia w medycynie.  

 

Organizator: Towarzystwo Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej (TERMIS) 

więcej na: https://eu2022.termis.org/ 

 

 

 

 

 

https://eu2022.termis.org/

