Oddając do Państwa rąk niniejszą publikację proponujemy spojrzeć na Kraków nie tylko przez pryzmat jego zabytków – Wawelu,
Sukiennic, Bazyliki Mariackiej, Bramy Floriańskiej i Barbakanu czy
Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także innych
miejsc, które tworzą niepowtarzalny klimat tego niezwykłego
miasta.
Poznać je mogą zarówno ci, którzy przybyli do Krakowa po raz
pierwszy, jak i ci, którzy ponownie go odwiedzają i zapoznali się
już z głównymi atrakcjami miasta.
Warto zatem zobaczyć i przeżyć coś innego, nawet niezwykłego.
Po prostu - warto „stracić głowę” dla Krakowa.
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ZE WZGÓRZA WAWELSKIEGO
W dole wstążka Wisły i nadrzeczne bulwary, most Dębnicki i Dębniki, a w dali
Kopiec Kościuszki i klasztor na Bielanach w kompleksie Lasu Wolskiego. Przy
ładnej pogodzie na horyzoncie widać Beskidy.

Z WIEŻY MARIACKIEJ I RATUSZOWEJ
Zadziwiający widok na Rynek Główny i Wawel. Nieprawdopodobne wrażenie robi tętniący życiem niemal o każdej porze dnia Rynek, a także kaskada
dachów starych kamienic.

Z BULWARÓW NA DĘBNIKACH NA WISŁĘ, SALWATOR
I KLASZTOR S.S. NORBERTANEK
Romantyczne wzgórze Salwatora, mnóstwo zieleni, tajemnicze zakątki i ciekawa, zróżnicowana architektura z niepowtarzalnymi drewniano-murowanymi willami, ogrodami i krętymi uliczkami. Bryła klasztoru Norbertanek
i plaża na piaszczystej mieliznie nad samym brzegiem Wisły. Można sobie
usiąść nad wodą po stronie Dębnik i gryząc piknikowy prowiant, kontemplować klimat Salwatora.

Z TARASU AKADEMII MUZYCZNEJ
Piękny widok na dachy i wieże Starego Miasta, dumnie prezentujący się
Wawel oraz odsłonięte labirynty podwórek i uliczek - całość tworzy niezapomniany widok.

Z WIEŻY SANKTUARIUM W ŁAGIEWNIKACH
Wieża widokowa stoi tuż przy bazylice, mierzy 76 metrów wysokości. Jest to
najwyższy punkt widokowy w Krakowie, z którego przy dobrej widoczności
widać Tatry.

Z FORTU RAJSKO

Największy fort dawnej Twiedzy Kraków z przełomu XIX/XX w., który przyciąga miłośników architekltury militarnej. U stóp fortu wiedzie Droga Rokadowa, z której rozpościera się panorama miasta.
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Z KOPCÓW KOŚCIUSZKI, PIŁSUDSKIEGO, KRAKUSA I WANDY
Z każdego z kopców rozpościera się wspaniała panorama Krakowa. Widoki
sięgają od Nowej Huty, Krzemionek i Podgórza, po zielone wzgórza i podkrakowskie dolinki jurajskie.

Fot. Wojciech Gorgolewski

Z TARASÓW KRAKOWSKICH HOTELI
Przykładowe hotele: Hotel Pod Wawelem, Hotel Poleski, Hotel Qubus.
Zaskakujący widok na Rynek Główny i Wawel, który mamy niemal na wyciągniecie ręki. W dole krajobraz Wisły, nadrzeczne bulwary, most Dębnicki,
a w dali Kopiec Kościuszki. Kapitalny widok na dachy starych kamienic. Obserwacje z kawiarenek hotelowych np. przy filiżance kawy - pomysł wart
grzechu.

Z BALONU WIDOKOWEGO
Bulwar Inflandzki, w pobliżu mostu Grunwaldzkiego.
Można poszybować nad Krakowem i podziwiać miasto z lotu ptaka. Kosz
balonu wznosi się na wysokość 150 metrów (to niemal dwa razy tyle, ile
mierzy wieża kościoła Mariackiego). Amatorzy nietypowego zwiedzania
będą zachwyceni.
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PIKNIKI NAD WISŁĄ
Najlepsze pikniki udają się po stronie Dębnik, ale w innych miejscach na
bulwarach jest równie ciekawie. To świetne miejsca, żeby zjeść coś i pobyć
w miłej atmosferze. Miejsce pikniku wybieramy na zasadzie intuicji. Zabieramy koszyk, a bardziej leniwi zaglądają do pływających restauracji przycumowanych u nabrzeży Wisły. Od kwietnia do października z pokładów
można podziwiać zachód słońca, rozkoszując się rarytasami kuchni. Życzymy
dobrego humoru i dobrej pogody.

GALAR “POD ANIOŁAMI” (czynny w sezonie letnim)
Zakole Wisły - Bulwar Czerwieński
www.podaniolami.pl
To zacumowany na Wiśle pod Wawelem galar z lokalem serwującym wyśmienite potrawy, zwłaszcza rybne. Piękny widok na Wisłę i Wzgórze Wawelskie.

BARKA “MAURETANIA”
Bulwar Kurlandzki w okolicach
ulicy Gazowej i Podgórskiej
www.mauretania.biz
Zlokalizowana jest w najpiękniejszej
części krakowskich bulwarów, tuż
przy Kazimierzu, naprzeciw Podgórza. Miła atmosfera tawerny i otwarty pokład, kuszą amatorów wypoczynku nad wodą.
Fot. arch. Barki „Mauretania”

BARKA “AQUARIUS”
Zakole Wisły - Bulwar Czerwieński „(czynna w sezonie letnim), najbliżej
Mostu Dębnickiego  
www.aquariuskrakow.pl
Usytuowana w zakolu Wisły pod Wawelem. Na dolnym pokładzie restauracja, a na górnym słoneczny taras z samoobsługowym barem i muzyką na
żywo.
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KRAKÓW SMACZNIE PODANY

Symbolem miasta stały się liczne lokale gastronomiczne, serwujące dania nie tylko kuchni
polskiej i europejskiej, ale także krajów zamorskich – Indii, Brazylii, Japonii, Chin i in. Stały się
centrami życia towarzyskiego. Jedne ukryte są
w średniowiecznych piwnicach, inne zapraszają
na piętra kamienic do wytwornych restauracji.
Niejednokrotnie przyjemności jedzenia towarzyszą różnorodne programy muzyczne.
A walorów dobrej kuchni i towarzyszącej atmosfery nie należy lekceważyć, albowiem – jak pisał Anthelme Brillat-Savarin
dwieście lat temu - „rozkosze stołu są przywilejem każdego wieku, każdej kondycji, każFot. arch. Kawiarni „Nowa Prowincja”
dego kraju, każdego dnia; mogą być w zgodzie z wszelką przyjemnością i one na ostatek są nam pociechą po utracie
innych”.
Warto przechodząc obok restauracji spojrzeć
czy mają naklejkę z krakowskim obwarzankiem. To lokale rekomendowane w ramach
corocznej Akcji Rekomendacji Krakowskich
Restauracji prowadzonej przez Urząd Miasta
i Krakowską Kongregacje Kupiecką. Lista rekomendowanych lokali znajduje się na stronie:
www.krakow.pl/turystyka/restauracje/
Bywają też takie kulinarne perełki jak Kiełbaski pod Halą Targową - stary samochód marki
„Nysa”, a tuż przy niej blaszany rożen opalany
drewnem i kilka stoliczków tworzą nocną „restaurację” do której zaglądają nie tylko amatorzy nocnych rozrywek, ale także policjanci, artyFot. Wioletta Leska
ści, politycy oraz inni głodni po zmroku ludzie.
„Okrąglak” na środku Placu Nowego ściąga smakoszy półmetrowych zapiekanek. Z maleńkich okienek serwowane są również najlepsze w Krakowie kotlety, kapusta zasmażana i gorące zupy. Choć te miejsca nie należą do lokali
wykwintnych z pewnością wpisały się w pejzaż miasta.
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TARGOWISKA RZECZY WSZELAKICH
STARY KLEPARZ

Pomiędzy ul. Basztową i św. Filipa
www.starykleparz.com
Najstarszy i najbardziej atrakcyjny plac targowy w Krakowie. Każdego dnia tysiące
osób zaopatruje się w tym królestwie tradycyjnego pieczywa, polskich wędlin oraz
Fot. Arleta Truty
mięs, wiejskich serów i ziół prosto z ogrodu. Piramidy warzyw i owoców kuszą zestawieniami kolorystycznymi i zapachami. Znajdziemy tu wszystko, produkty miejscowe i sezonowe. Późnym
latem i jesienią zatrzęsienie świeżych grzybów - maślaki, kurki, prawdziwki,
kozaki, kanie. Jak to mówią „trochę swojskości, trochę światowości”.

PLAC NOWY NA KAZIMIERZU

Zwany też Placem Żydowskim. To handlowe i kulturalne serce Kazimierza. Tutaj
okoliczni mieszkańcy zaopatrują się w tzw. zieleniakach w owoce i warzywa,
a mieszkańcy podmiejskich wsi sprzedają plony ze swoich domowych
działek.
We wtorki i piątki odbywa się tu handel ptactwem, a w soboty pojawiają się handlarze staroci. W niedzielę od samego świtu plac zamienia się
w kolorowy bazar, na którym można przebierać w oryginalnych ciuchach
i bibelotach. Pośród sterty rzeczy mniej lub bardziej potrzebnych, wytrwali szperacze mogą odnaleźć bibelot, który będzie oryginalną pamiątką z pobytu w Krakowie. Zatem, jeśli dziś nie jest niedziela, wróć tutaj
w najbliższy weekend! W nocy, zwłaszcza latem, Plac Nowy jest miejscem
pełnym życia, zabawy i muzyki.

HALA TARGOWA

ul. Grzegórzecka, przy wiadukcie kolejowym
www.unitarg.krakow.pl
Plac targowy zwany też jako “UNITARG” znany jest także poza granicami
kraju dzięki urządzanej tu w każdą niedzielę giełdzie książek i staroci. Bazar odwiedzają zarówno kolekcjonerzy, jak i poszukiwacze ładnych, starych
przedmiotów, czasem wartościowych, często niemodnych, niepotrzebnych,
podniszczonych, sprzedawanych po niskich cenach.
Każdy, kto wybierze się, aby kupić określoną rzecz dla siebie, wyjdzie zaopatrzony w wiele dodatkowych, starszych lub nowszych przedmiotów do
własnego domu lub prezentów dla rodziny i przyjaciół.
5

ANTYKWARIUSZE I BUKINIŚCI

Starożytna książka napisana na
papierze mogła mieć formę zwoju. Aby mógł powstać antykwariat, musiała powstać książka, aby
mogła powstać książka musiał powstać papier, tak w skrócie możemy opisać historię antykwariatu.
W starych kamienicach, na
przykład przy ul. Szpitalnej, Sławkowskiej, Dominikańskiej czy św.
Jana, w nierzadko niewiarygodnie
ciasnych sklepikach, w bramach,

Fot. Wioletta Leska

podwórzach, wszędzie, gdzie udało się
ustawić kilka półek - gnieżdżą się antykwariaty. Stosy książek piętrzą się do sufitów.
Spacerując po Starym Mieście zajrzyjmy
do tych szczególnych miejsc, dla których
bibliofile wsród nieocenionych staroci niejednokrotnie tracą poczucie czasu.
Szczególną odmianą antykwariuszy
Fot. Wioletta Leska
są bukiniści - uliczni handlarze mający
w sprzedaży stare i używane książki. Nazwa nawiązuje do francuskich antykwariuszy handlujących nad Sekwaną.
Prawdopodobnie największe stałe miejsce handlu bukinistów w Polsce
znajduje się w przejściu podziemnym „Magda” na dworcu kolejowym w Krakowie. Sprawdźcie co oferują w tym tajemniczym tunelu książkowym.
6

KRAKOWSKIE POJAZDY

PRZEJAŻDŻKI DOROŻKĄ
Postój - Rynek Główny (linia A-B)
Pojazd z duszą, obok którego nie
przechodzi się obojętnie. Wolno
człapiące konie, turkot kół i stukot
podkutych kopyt wprawiają w klimat Krakowa sprzed lat.

PAPIESKI POCIĄG

Fot. Justyna Garbal

www.pociag-papieski.pl
Służy pielgrzymom odwiedzającym miejsca związane z osobą papieża Jana
Pawła II. Kursuje do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, do sanktuarium Pasyjno - Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej i do
Wadowic.

TRAMWAJ KONNY
Postój pod Barbakanem u wylotu ul. Floriańskiej
Codziennie od kwietnia do października od godz. 10.00.
Pojazd zaprzęgnięty w dwa konie czyli konny omnibus, był poprzednikiem
konnego tramwaju jeżdżącego po szynach.

MELEKSY
Ich główny postój znajduje się na Rynku Głównym
u wylotu ul. Sławkowskiej
i Mikołajskiej. Pozwalają na
szybkie zwiedzenie miasta
ekologicznymi pojazdami
z możliwością wysłuchania
historii mijanych zabytków.
Fot. Justyna Garbal
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SAMOOBSŁUGOWA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW
Rowery można wypożyczać w najczęściej odwiedzanych miejscach w centrum miasta, jak: pl. Wszystkich Świętych, Rondo Mogilskie i Grunwaldzkie,
Błonia, Poczta Główna oraz okolice dworca głównego PKP.

CRACOW TOUR BUS
www.tourbus.pl
Dwupoziomowy czerwony autobus z otwartym dachem. Kursuje po stałej
trasie.

KRAKÓW NA SEGWAYU
Rynek Główny 18, recepcja Hostelu Cracow
www.segwaytours.pl
Jedyna w swoim rodzaju wycieczka, podczas której każdy uczestnik porusza
się futurystycznym pojazdem segway. Podczas przejażdzki pozwala naszym
nogom odpocząć, a równocześnie turysta ma bezpośredni – niczym pieszy dostęp do miejskich przestrzeni i zabytków.

TRAMWAJ KAWIARNIA
www.tram.jordan.pl
Z przystanku przy ul. św. Wawrzyńca, a kilka minut później z przystanku
na pl. Wszystkich Świętych (od strony ul. Dominikańskiej), rozpoczyna swój
przejazd trwający ok.1,5 godziny. Przy filiżance kawy czy herbaty nie traci się
z oczu mijanych zabytków. Klimatyzowane wnętrze tramwaju, stylizowane
na lata dwudzieste, stanowią miłą oprawę oryginalnego sposobu zwiedzania miasta. Tramwaj-kawiarnia kursuje 4
razy w tygodniu od czwartku do niedzieli.

Fot. arch. Tramwaju Kawiarni
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Fot. arch. Tramwaju Kawiarni

TIMEMACHINE
tel. +48 513 018 966
www.timemachine.com.pl
Transport pasażerów unikatowym pojazdem napędzanym siłą mięśni. Przeznaczony dla  potencjalnych i zapalonych cyklistów.

REJSY PO WIŚLE (od maja do października)
STATKIEM WYCIECZKOWYM “NIMFA”
tel. +48 12 422 08 55
Zakole Wisły - Bulwar Czerwieński, przystań usytuowana obok Mostu Grunwaldzkiego

GONDOLĄ
tel. kom. +48 668 032 752
www.aquariuskrakow.pl
W pobliżu statku „Nimfa” jest przystań mniejszych łódek – gondoli oraz przystań luksusowych katamaranów, którymi
można zorganizować romantyczne rejsy
spacerowe, także przy lampce szampana.

STATKIEM “SOBIESKI” I
“PIOTRUŚ PAN”
tel. +48 12 626 81 40/ +48 12 452 23 04/
+48 607 071 588
www.ster.net.pl
Zakole Wisły - Bulwar Czerwieński, poniżej Domu Handlowego „Jubilat”.
Statki te odbywają rejsy do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu.

TRAMWAJEM WODNYM
tel. +48 506 107 037
www.tramwajwodny.pl
Fot. Wioletta Leska
Przystań przy Bulwarze Czerwieńskim
w rejonie Smoczej Jamy
Rejsy spacerowe w obrębie Krakowa i do Tyńca po kilku wyznaczonych trasach.
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NIE TYLKO HEJNAŁ W KRAKOWIE
ROZBRZMIEWA
Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury, od zawsze towarzyszyła
człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku i w obrzędach.
W Krakowie muzyka brzmi niemal wszędzie. Można jej słuchać nie tylko
w krakowskiej filharmonii czy operze, gdzie program wypełniają najwybitniejsze pozycje klasyki światowej i polskiej, koncerty symfoniczne, spektakle
baletowe i operetkowe, ale także w salach kameralnych – w hotelach, zabytkowych dworkach, muzeach, kościołach. Do takich należą – „Wieczory Wawelskie”, „Koncerty Uniwersyteckie” i inne przygotowywane m.in. w naturalnej scenerii Skałek Twardowskiego czy Barbakanu. W klubach i piwnicach
towarzyszą nam różne rytmy muzyki rozrywkowej – od rocka, bluesa czy
soul po występy znanych jazzmanów. Bawić można się nie tylko w okolicach
Rynku Głównego, ale także na Kazimierzu – dawnej dzielnicy żydowskiej czy
w socrealistycznej Nowej Hucie, gdzie natknąć się można na różnorodne
klimaty muzyczne.
Nazwa Krakowa łączy
się też z cyklicznie organizowanymi festiwalami,
które mają oddźwięk wywołujący spore zamieszaFot. arch. Krakowskiego Biura Festiwalowego
nie w muzycznej Europie.

FILHARMONIA IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO
ul. Zwierzyniecka 1
www.filharmonia.krakow.pl
Obok koncertów symfonicznych Filharmonia zaprasza na recitale
mistrzowskie, organowe, koncerty umuzykalniające dla młodzieży i dzieci, a
także „Wieczory Wawelskie” dla koneserów tejże sztuki.
Fot. Justyna Garbal

OPERA KRAKOWSKA
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ul. Lubicz 48
www.opera.krakow.pl
Opera Krakowska ma w repertuarze najwybitniejsze
pozycje operowe klasyki światowej i polskiej. Od kilku lat wykorzystuje dla prezentacji swoich przedstawień zabytkowe wnętrza i historyczną architekturę
Krakowa i okolic. Plenerowa realizacja „Halki” przygotowana w naturalnej scenerii Skałek Twardowskiego została uznana przez publiczność i krytykę za
wydarzenie sezonu.

WYBRANE WYDARZENIA MUZYCZNE

Informacje o aktualnych wydarzeniach muzycznych możesz znaleźć na stronie: www.karnet.krakow.pl

KWIECIEŃ - MISTERIA PASCHALIA

Fot. arch. Krakowskiego Biura Festiwalowego

Misteria uzyskały pozycję lidera
w skali kraju i jednego z najciekawszych wydarzeń na muzycznej mapie Europy. To spotkanie
z wysmakowanym repertuarem
w interpretacjach czołówki europejskich artystów zajmujących się wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach
historycznych.

MAJ - FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ
To międzynarodowy projekt dedykowany kompozycjom tworzonym na potrzeby obrazu. Fantazja reżyserów idzie w parze z wyobraźnią kompozytorów, czego dowodem są liczne dzieła filmowe ilustrowane muzyką.

CZERWIEC - WIANKI
Impreza nawiązuje do pradawnych, tajemniczych obrzędów, które miały
miejsce podczas przesilenia letniego. Początek wakacji, pełnia sezonu turystycznego, najkrótsza noc w roku – wszystko to sprzyja nastrojowi zabawy
na nadwiślańskich bulwarach. Co roku w dniu imprezy przeprowadzany jest
również konkurs na najpiękniejszy wianek.

CZERWIEC/LIPIEC - FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ
Jedeno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych Krakowa, organizowany od
1988 roku. Festiwal o międzynarodowym zasięgu, służy dialogowi polskożydowskiemu. W ramach festiwalu odbywają się liczne kocerty muzyki żydowskiej.

LIPIEC - LETNI FESTIWAL JAZZOWY W PIWNICY POD
BARANAMI
Formuła festiwalu zakłada całomiesięczną serię codziennych koncertów
w Piwnicy. Wraz z rozwojem przedsięwzięcia ewoluowały również pierwotne założenia, toteż w ramach festiwalu odbywają się dodatkowe koncerty,
organizowane w filharmonii, Radio Kraków, teatrach, klubach, galeriach
i w plenerze.

11

LIPIEC - FESTIWAL MUZYKI TRADYCYJNEJ „ROZSTAJE”
Międzynarodowe przedsięwzięcie prezentujące najciekawsze zespoły europejskiej sceny etno i world music, wywodzące się głównie z kręgu kultury
muzycznej Karpat, Europy Środkowej i Półwyspu Bałkańskiego. Dzisiejsze
„Rozstaje” łączą różne style i gatunki muzyczne, od tradycyjnych po wszelkiego rodzaju przetworzenia i eksperymenty z pogranicza muzyki tradycyjnej
i jazzowej, folkowej i rockowej oraz muzyki klasycznej o wyraźnych inspiracjach ludowych.

SIERPIEŃ - COKE LIVE MUSIC FESTIVAL
Niecodzienne wydarzenie, organizowane od 2006 roku na terenie Muzeum
Lotnictwa Polskiego. Obala stereotyp Krakowa jako miasta zaściankowego
i nieprzyjaznego kulturze młodzieżowej. Na dwa dni do Krakowa zapraszani
są topowi artyści – międzynarodowe gwiazdy, święcący triumfy na światowych listach przebojów.

WRZESIEŃ - SACRUM PROFANUM
Festiwal prezentuje na monograficznych koncertach dzieła
wybranych grup kompozytorów
w układzie geograficznym. Bezprecedensowymi wydarzeniami festiwalowymi są koncerty w obiektach
poprzemysłowych. Występy w halach fabryk, dawnych walcowniach
itp. są wydarzeniami na skalę europejską.

Fot. Andrzej Rubiś

Listopad – Festiwal Muzyki PolskiejMUSIC FESTIVAL
Największy w Polsce przegląd rodzimej twórczości kompozytorskiej od średniowiecza XXI wiek. Ideą festiwalu jest promocja muzyki polskiej w wykonaniu najwybitniejszych artystów, zwłaszcza zagranicznych.
Poniżej prezentujemy przykładowe adresy stron internetowych, na których
znajdą Państwo liczne kluby muzyczne, kawiarnie, puby czy restauracje.
www.knajpy.krakow.pl
www.mynight.com
www.krakow.pogodzinach.pl
www.e-krakow.com
www.krakow.dlastudenta.pl
www.krakow.naszemiasto.pl
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SCENY KRAKOWSKICH TEATRÓW

Jedną z atrakcji Krakowa są oczywiście teatry. Niektóre inscenizacje –
np. „Dziadów”A. Mickiewicza w reżyserii K. Swinarskiego czy „Biesów”
F. Dostojewskiego w reżyserii A. Wajdy na deskach Teatru Starego - przeszły
do kanonów krakowskiego repertuaru.
Teatr im. Juliusza Słowackiego wyróżnia się architekturą i wystrojem
wnętrz ozdobionych kurtyną Henryka Siemiradzkiego (wielki ponad 100letni olejny obraz namalowany na płótnie lnianym).
Teatr nie ogranicza się do
realizacji zamierzeń repertuarowych, ale także szuka
nowych ofert, czego przykładem jest Krakowski Salon
Poezji – w każdą niedzielę
o godzinie 10.30 aktorzy
czytają swoje ulubione wiersze.
Fot. arch. Teatru im. Juliusza Słowackiego

Teatr Łaźnia Nowa z kolei
to postindustrialne hale z zapachem smoły, podłogą z drewnianych klocków,
4500m2 przestrzeni artystycznej, w której wszystko jest możliwe – nawet
„maluch” (Fiat 126p) zawieszony na ścianie. Spektakle prezentowane na blokowiskach wprowadzają widza w magię i budują świat wyobraźni. W teatrze
odbywa się festiwal Genius Loci.
Reprtuar wzorowany na paryskich teatrach rozrywkowych, lekkich i błyskotliwych oferuje Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, m.in. bijące
rekordy popularności „Mayday” czy „Testosteron”.
Wciąż intryguje i przyciąga zaszyfrowaną nazwą i tajemnym znakiem firmowym Krakowski Teatr Scena STU. Tu odbywają się słynne benefisy poświęcone znanym postaciom życia kulturalnego Krakowa transmitowane
w telewizji.
Organizatorem wielkich plenerowych imprez teatralnych, takich jak Wielka
Parada Smoków czy Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych są Teatr
Lalki, Maski i Aktora Groteska oraz Teatr KTO.
Informacje o krakowskich teatrach znajdziesz na stronie:
www.krakow.pl//kultura
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SZKLANE EKRANY
Do historii przeszedł fotoplastykon, który niegdyś znajdował się przy
ul. Szczepańskiej, podobnie jak niektóre kina: „Uciecha”, „Wanda” czy „Warszawa”. Mimo, że powstały w ostatnich latach wielkie kompleksy kin o wielu
salach projekcyjnych jak Cinema City, Multikino, a także IMAX z salą, gdzie
można obejrzeć filmy z obrazami w trzech wymiarach - mniejsze, kameralne
sale kinowe nadal cieszą się popularnością widzów.
Programy małych kin adresowane są do koneserów sztuki filmowej. Ich
ideą jest prezentacja dzieł dobrych, ciekawych, często odważnych i kontrowersyjnych, przybliżanie klasyki filmowej, ale także produkcji niezależnych
i awangardowych. Przy niektórych działają kluby dyskusyjne.

KINEMATOGRAF W KLUBIE POD JASZCZURAMI
Rynek Główny 8
www.podjaszczurami.pl
Ostatnie takie kino. Specjalność: miejsca leżące. Projektor Zeiss Jena rocznik
1951. Prezentuje filmy artystyczne, rzadko proponowaną przez inne kina
klasykę, znakomitych twórców. W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
można obejrzeć filmy, których nie ma już w zasobach dystrybutorów.

KLUB SZTUKI FILMOWEJ MIKRO & MIKROFFALA
ul.  Lea 5
www.kinomikro.pl
Znane z wieloletniej działalności jest miejscem kochanym i odwiedzanym
przez wielu krakowian. Zachowało oryginalny, studyjny charakter, którego
cechą jest wysoki poziom artystyczny i ambitny repertuar.
Imprezy cykliczne to: dobranocka filmowa, portret reżysera i wakacyjne podróże filmowe.

DKF „ROTUNDA”
ul. Oleandry 1
www.rotunda.pl
Dyskusyjny Klub Filmowy „Rotunda” ma opinię jednego z najaktywniejszych
w Polsce. Organizuje różnorodne przeglądy filmowe. Są wśród nich zarówno imprezy popularne, jak i odnoszące niemniejsze sukcesy sesje ambitnego
kina.
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KINO POD BARANAMI
Rynek Główny 27
www.kinopodbaranami.pl
Mieści się w zabytkowym Pałacu Pod Baranami, przy Rynku Głównym, a więc
w samym sercu Krakowa. To swoisty art-house, miejsce, w którym nie ma
zapachu popkornu, za to są dobre filmy. Kino Pod Baranami jest także miejscem uroczystych premier filmowych i spotkań z twórcami.
Do regularnych wydarzeń należą przeglądy filmowe, nocne maratony,
a w grudniu odbywa się Festiwal Filmu Niemego.

KINO STUDYJNE SFINKS
os. Górali 5 (Nowa Huta)
www.kinosfinks.pl
Oprócz pokazów filmowych odbywają się w nim spotkania Dyskusyjnego
Klubu Filmowego „Kropka”. Ciekawą inicjatywą jest Nowohucka Kronika
Filmowa, wyświetlana przed każdym seansem (nawiązuje do tradycji wyświetlanej przez lata Polskiej Kroniki Filmowej). W kinie odbywają się także
cyklicznie imprezy, np: Film Niemy z Muzyką na Żywo.

Fot. Wojciech Gorgolewski
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KRAKOWSKIE CENTRUM FILMOWE ARS
ul. św. Jana 6
www.ars.pl
Jedno z najstarszych „zasłużonych” kin w Krakowie. Organiezowane są spotkania z aktorami,
przeglądy filmowe, Akademia Filmowa Sztuki, a także Tajemniczy
Pokaz Specjalny: nie wiadomo,
jaki film zostanie wyświetlony,
ale z całą pewnością będzie wart
obejrzenia.
Fot. Wioletta Leska

KINO PARADOX
ul. Krowoderska 8
www.cmjordan.krakow.pl/kino
Kino i Pracownia Edukacji Filmowej mieści się w strukturach Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana. Cykle: Kino Lektur Szkolnych, Dyskusyjny Klub
Filmowy, Kino popołudniowe.

KINO WRZOS
ul. Zamojskiego 50
Oprócz repertuaru otwartego, kino organizuje przeglądy filmowe, seminaria, sesje, festiwale, projekcje edukacyjne dla szkół i dla najmłodszych
widzów. Kino jest siedzibą Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Klatka” oraz
Podgórskiego Teatru Lalki i Aktora „Parawan”. Najważniesza impreza w roku:
Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych „Ofafa”.

KINO PASAŻ
Rynek Główny 9
Prezentuje urozmaicony repertuar z przewagą filmów europejskich, filmy
niezależne oraz pozycje schodzące już z ekranów kin, powtórki filmów dawno niewyświetlanych, a także ostatnie hity kinowe.
Informacje o krakowskich kinach znajdziesz na stronie:
www.krakow.pl//kultura
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W MUZEALNYCH SALACH SPOTKANIA
Z PRZESZŁOŚCIĄ

Muzea oraz organizowane w nich wydarzenia sprawiają, że ich zwiedzanie może stać się atrakcyjne i wychodzi poza sztywne ramy standardowych
wystaw. Turystów, zarówno tych, którzy
przybyli pod Wawel po raz pierwszy,
jak i tych, którzy ponownie odwiedzają
Kraków, zapraszamy do poznania kolekcji muzealnych. Oto niektóre z nich:

Fot. arch. Muzeum Lotnictwa Polskiego

Muzeum Lotnictwa Polskiego
prezentuje kolekcję silników lotniczych uważaną za jedyną w kraju
i jedną z najcenniejszych na świecie.
Zamiast makiet – autentyczne samoloty. Atrakcją jest jedyny na świecie
egzemplarz polskiego myśliwca PZL
P-11C bohaterze września 1939
Fot. arch. Muzeum Lotnictwa Polskiego
roku. Muzeum zlokalizowane jest
na terenie pierwszego w Krakowie lotniska Rakowice z 1912 roku.  
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W zbiorach kolekcji księżnej Izabeli
Czartoryskiej znajduje się jeden z najcenniejszych obrazów renesansowych na
świecie Dama z gronostajem Leonarda
da Vinci.
Muzeum Inżynierii Miejskiej usytuowane jest w ponad 100-letniej zajezdni
tramwaju konnego. Wśród najciekawszych obiektów stałej ekspozycji, poświęconej polskiej motoryzacji  zobaczyć można mikrosamochód Smyk B30 – pojazd
opracowany z końcem lat 50. XX w. jako
tani samochód rodzinny czy motocykl
CWS M111 – polski motocykl produkowany seryjnie w latach 1933-1939.
Bogata kolekcja eksponatów związanych
z polską kulturą ludową znajduje się w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna
Fot. Wioletta Leska

Udzieli, w dawnym ratuszu Kazimierza.
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” nie ma analogii,
nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Bogata kolekcja dawnej sztuki japońskiej pozwala na wszechstronną
prezentację tradycyjnej kultury Nipponu w Krakowie.
Za to mało kto wie, iż to w Krakowie powstało pierwsze w Polsce
i jedyne na świecie Muzeum Ubezpieczeń.
Informacje o krakowskich obiektach muzealnych możesz znaleźć na
stronie: www.krakow.pl//kultura
Fot. Justyna Garbal
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GALERIE NA MURACH
Tutaj nie ma godzin otwarcia i zamknięcia. Jedynym warunkiem obejrzenia
dzieła jest światło – dzienne lub elektryczne.
Dla miłosników galerii malarstwa i sztuki pod gołym niebem polecamy wystawę obrazów pod Bramą Floriańską, która obejmuje kilkaset dzieł.
Nie tych najbardziej
znanych, ale czasami
pędzla godnych uwagi
artystów.
Pejzaże Krakowa są
przedmiotem
twórczości oferowanej przy
Sukiennicach i na niektórych satromiejskich
uliczkach.
Ponadto mnóstwo tu
karykaturzystów i portrecistów, którzy zapraszają chętnych do
Fot. Justyna Garbal
pozowania.

Fot. arch. Urzędu Miasta Krakowa
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Graffiti również może być wartościowym dodatkiem do naszej codziennej
rzeczywistości. Polecamy trzy szczególnie podziwiane murale – graffiti:

SILVA RERUM
Przy al. Powstańców Śląskich
Największy na świecie projekt graffiti o charakterze historycznym, stworzony
został w ramach obchodów jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa. Za pomocą
graffiti przedstawiono ponad 1000 - letnie dzieje miasta. Na muralu - około
100 metrów  długim - można obejrzeć chronologicznie historię Krakowa w
formie kopii miniatur, fresków malarstwa tablicowego i arrasów.

SMOK WAWELSKI
Bulwar Wołyński
Pomiędzy alejkami u ujścia Wilgi do Wisły widać graffiti przedstawiające
ogromnego Smoka Wawelskiego złożonego z elementów architektonicznych Krakowa. Szczegóły smoka stworzono z krakowskich symboli architektonicznych: oko z bramy na Wawelu, rogi z wież zamku, nozdrza z okien Kaplicy Zygmuntowskiej i zęby z arkad dziedzińca. Ogon jest panoramą miasta
składającą się z wież kościołów, kamienic i baszt.

Fot. arch. Urzędu Miasta Krakowa

TRIUMFALNA BRAMA MIASTA
Wiadukt przy al. 29 Listopada
W ramach obchodów 325. rocznicy Victorii Wiedeńskiej została wykonana
Triumfalna Brama Miasta. Na najbardziej widocznych powierzchniach wiaduktu, przedstawiono króla Jana III Sobieskiego oraz hetmanów zasłużonych w odsieczy wiedeńskiej: Stanisława Jana Jabłonowskiego, Mikołaja Hieronima Sieniawskiego i Hieronima Augusta Lubomirskiego. Pod wiaduktem
znalazły się kompozycje malarskie apoteozy triumfu.
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