
 

 
 
 

 Wydarzenia Kraków – Grudzień 2022  

 

Piotruś Pan - Ogród Świateł 2022 

28 października 2022 – 26 lutego 2023 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, Park Lotników Polskich, al. Pokoju 68 

Ogród Świateł to wyjątkowa wystawa plenerowa, która przeniesie widzów do 

uwielbianego bajkowego świata. Widowisko przeznaczone jest dla całej rodziny, 

począwszy od najmłodszych na seniorach kończąc. To niebywała okazja do spaceru - 

podróży w bajeczny świat opowiedziany przy pomocy imponujących rozmiarów 

lampionów, tuneli świetlnych i zapierających dech pokazów multimedialnych. 

Wonderful Lighting – organizator Ogrodu Świateł zachwycił do tej pory mieszkańców 

Krakowa, Warszawy i Śląska. W tym roku pojawi się aż w 4 miastach, w tym także  

w Krakowie. Już od 28 października w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, 

mieszkańcy Krakowa i okolic będą mieli okazje spędzić urocze popołudnie w bajkowej 

krainie. Motywem przewodnim krakowskiego parku będzie Piotruś Pan. Już  

w momencie przekroczenia progu Ogrodu, niezależnie od wieku, widzowie przeniosą się 

do krainy wyobraźni i wiecznego dzieciństwa pełnego ekscytujących przygód!  

Organizator: Wonderful Lighting Sp. z o.o  

więcej na: Bajkowy Ogród Świateł - Piotruś Pan w Krakowie (ogrodswiatel.pl) 

 

 

https://krakow.ogrodswiatel.pl/


 

 
 
 

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022 

25 listopada 2022 – 1 stycznia 2023 

Rynek Główny 

Jak co roku przed Bożym Narodzeniem i w okresie okołoświątecznym kupcy zaoferują 

na Rynku Głównym szeroką gamę artykułów świątecznych i upominków, takich jak 

ręcznie malowane bombki, ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne, świece z wosku, 

szopki, wyroby ceramiczne, wyroby z siana, słomy, drewna, wełny, filcu, szkło 

artystyczne, biżuterię, pamiątki, pocztówki, kalendarze, drewniane zabawki, drewniane 

wałki, wyroby skórzane, kożuchy regionalne. Nie zabraknie również świątecznych 

łakoci: prażonych orzechów, krówek, ciast, ciasteczek, tradycyjnych pierników, 

miodów... Na Jarmarku znajdą się stoiska z polskimi potrawami z grilla. Będzie miejsce 

na stoisko z pierogami, a także stoisko serwujące zupy oraz tradycyjny „Grzaniec 

Galicyjski”. Tegorocznemu Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu jak zawsze towarzyszyć 

będzie wiele imprez artystycznych. 

Organizator: Artim  

więcej na: Strona główna (kiermasze.com.pl) 

 

 

 

 

 

 

https://kiermasze.com.pl/


 

 
 
 

29. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 

29 listopada 2022 – 4 grudnia 2022 

Kino Kijów, al. Krasińskiego 34 

Od skromnej imprezy prezentującej dokonania studentów szkół filmowych  

i artystycznych do wydarzenia o międzynarodowym charakterze – tak można 

podsumować historię festiwalu Etiuda&Anima, który w przyszłym roku będzie 

świętował jubileusz. Zanim jednak „stuknie” mu trzydziestka, przed nami jego 29. edycja. 

A w niej, jak obiecują organizatorzy, czeka nas moc niespodzianek! 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima jest najstarszym w Polsce 

festiwalem filmowym konfrontującym osiągnięcia studentów szkół filmowych  

i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej – zarówno 

profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów niezależnych. Centralnym, corocznym 

punktem imprezy są dwa tytułowe konkursy, w ramach których przyznaje się:  

w rywalizacji studenckiej obejmującej etiudy fabularne i dokumentalne – Złote, Srebrne 

i Brązowe Dinozaury oraz Specjalnego Złotego Dinozaura dla najlepszej szkoły filmowej 

festiwalu, zaś w rywalizacji twórców animacji – Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky  

i dodatkowo Specjalnego Złotego Jabberwocky’ego dla najlepszej animowanej, 

studenckiej etiudy festiwalu. Rokrocznie wręczana jest też nagroda Specjalnego Złotego 

Dinozaura dla wybitnego pedagoga i zarazem czynnego, odnoszącego artystyczne 

sukcesy twórcy. 

Organizator: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej 

Etiuda&Anima  

więcej na: https://etiudaandanima.pl/ 

 

 

 

 

https://etiudaandanima.pl/


 

 
 
 

80. Konkurs Szopek Krakowskich 

1 grudnia 2022 

Rynek Główny 

Krakowski zwyczaj „chodzenia” z szopką po domach sięga XIX wieku. Jednak po I wojnie 

światowej zaczął powoli zanikać. By szopkarskie tradycje zachować dla następnych 

pokoleń, Jerzy Dobrzycki, kierujący magistrackim działem propagandy, w 1937 roku 

zorganizował pierwszy Konkurs Szopek Krakowskich. Po II wojnie światowej konkursy 

wznowiono, a ich organizacji podjęło się Muzeum Krakowa, kontynuujące tę tradycję do 

dziś. Celem konkursu jest zachowanie i rozwijanie szopkarskich tradycji Krakowa, 

których wykrystalizowany w ciągu kilkudziesięciu lat efekt – szopka krakowska – stał się 

światowym fenomenem o ustalonej międzynarodowej renomie i popularności. Konkurs 

ma wielkie znaczenie dla promocji i popularyzacji tego wyjątkowego wytworu tradycji 

niematerialnego dziedzictwa.  

Co roku w pierwszy czwartek grudnia (w tym roku 1 grudnia 2021 r.) szopkarze 

przynoszą swoje prace na Rynek Główny i ustawiają je na stopniach pomnika Adama 

Mickiewicza, gdzie można je podziwiać od 10.00 do 12.00. Po hejnale krakowskim  

o godz. 12.00 wyrusza wokół Rynku korowód szopek poprzedzony przez kapelę ludową 

z Bronowic, który prowadzi na scenę, gdzie następuje prezentacja szopek i szopkarzy. 

Następnie twórcy przenoszą swoje dzieła do Pałacu Krzysztofory, gdzie zostaną 

ocenione przez Jury składające się m.in. z historyków, etnografów, historyków sztuki, 

architektów, plastyków. 

Wyjątkowość zjawiska podkreśla wpisanie go w 2014 roku na Krajową listę 

niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto od roku 2018 tradycja 

wykonywania szopek jest pierwszym wpisem z Polski na Liście reprezentatywnej 

niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. 

Organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa  

więcej na: https://muzeumkrakowa.pl/ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 
 

Karuzela gna 

1 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Karuzela gna spektakularne wydarzenie, które zawiruje Waszym życiem! Usłyszycie 

zupełnie nowe aranżacje największych polskich przebojów. Kilkudziesięciu artystów na 

scenie, wyjątkowe brzmienie chóru Music Everywhere, goście specjalni, band, 

wizualizacje… To równanie może mieć tylko jeden, fenomenalny wynik - ponad półtorej 

godziny niezapomnianych wrażeń! Nie zabraknie znanych wszystkim utworów, takich 

jak: Biała Armia, Zacznij od Bacha, Cichosza, Nie pytaj o Polskę czy Ludzkie gadanie. 

Czegoś takiego jeszcze nie słyszeliście! To prawdziwa uczta muzyczna dla fanów 

miksowania różnych stylów: pop, rock, jazz i muzyki współczesnej. Zanurzcie się w 

świecie niezwykłych dźwięków i poznajcie nowe oblicze znanych piosenek: Jesteś 

lekiem na całe zło, Byłaś serca biciem, Czas nas uczy pogody i wielu innych. 

Organizator: Music Everywhere 

więcej na: https://www.karuzelagna.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Agnieszka Chylińska: Never Ending Sorry Tour 

2 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Agnieszka Chylińska przez lata przyzwyczajała słuchaczy i widzów do wielu zmian na 

swojej artystycznej drodze rozwoju. Już niebawem – jesienią 2022 roku – pojawi się jej 

najnowszy album, zatytułowany NEVER ENDING SORRY. 

 Pierwszym zwiastunem płyty jest singiel Jest nas więcej, którego premiera telewizyjna 

odbędzie się na Festiwalu SOPOT Top of The TOP – 18 sierpnia 2022. NEVER ENDING 

SORRY to projekt nie tylko muzyczny, ale też filmowy. W teledysku do pierwszego singla 

obok artystki, główną rolę gra wybitny aktor Adam Woronowicz. Projekt będzie rozwijał 

swoją fabułę w kolejnych obrazach filmowych. 

Organizator: Agencja MUZK & Top Management 

więcej na: https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/agnieszka-chylinska/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/agnieszka-chylinska/


 

 
 
 

Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych 

3 grudnia 2022 

Rynek Podgórski 

W czasie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia warto odwiedzić Rynek Podgórski 

i odbywające się na nim Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych – wydarzenie 

przygotowane przez Centrum Kultury Podgórza i Stowarzyszenie PODGORZE.PL. 

W ustawionych u stóp neogotyckiego Kościoła św. Józefa kramach będzie można 

zakupić towary, pamiątki i smakołyki wykonane przez lokalnych rzemieślników. 

Świąteczny klimat zapewnią różnorodne warsztaty i animacje, a także możliwość 

przejażdżki unikatową, ponad 100-letnią karuzelą wiktoriańską. 

Organizator: Stowarzyszenie Pdgórze.pl 

więcej na: Podgórskie Targi Rzeczy Wyjątkowych – Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych 

(podgorze.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://targi.podgorze.pl/
https://targi.podgorze.pl/


 

 
 
 

Visual Concert – koncert muzyki filmowej i epickiej 

3 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Visual Concert – koncert muzyki filmowej i epickiej z filmową projekcją najpiękniejszych 

miejsc świata to niezwykłe multimedialno-muzyczne show, które odwiedziło już 

największe polskie miasta wypełniając po brzegi wszystkie miejsca w ich arenach. Po 

sukcesie tego niezwykłego przedsięwzięcia, Visual Concert wraca na dużą scenę, by 

zrealizować najbardziej fenomenalny koncert z jeszcze większym rozmachem, nowymi 

wizualizacjami, liczniejszym składem muzyków i wokalistów oraz dodatkowymi 

efektami specjalnymi. 

Podczas Visual Concert wykorzystamy bardzo znane i lubiane motywy filmowych 

soundtracków, energetyczne i epickie brzmienie gatunku „trailer music”. 

Przedstawiamy obrazy filmowe oraz wizualizacje najwspanialszych miejsc na świecie na 

dużym, kinowo–panoramicznym ekranie ledowym nowej generacji. 

Blisko 80-osobowy zespół orkiestry symfonicznej CoOperate Orchestra  

z towarzyszeniem Chóru Akademickiego UAM (przygotowanie Beata Bielska) pod 

batuta ̨ Adama Domurata wypełni muzyczną przestrzeń ́ w rytm filmowego obrazu, 

ukazującego najbardziej niezwykłe i spektakularne miejsca na naszej Ziemi: od uroczych 

plaż na hawajskich wyspach, poprzez 7 cudów świata, niezwykłe parki narodowe, lasy 

tropikalne, ośnieżone szczyty górskie po miejskie dżungle na całym świecie. 

Organizator: Visual Production 

więcej na: Koncert Muzyki Filmowej i Epickiej - Visual Concert - eBilet.pl 

 

 

 

https://sklep.ebilet.pl/220676381741154419


 

 
 
 

Stanisława Celińska: Przytul 

4 grudnia 2022 

Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 35 

Przytul” to najnowsza płyta niepowtarzalnej Stanisławy Celińskiej, która kontynuuje 

swoją wielką kreację wyjątkowej pieśniarki, potrafiącej swoim talentem oczarować 

słuchaczy niezależnie od wieku. Te emocjonalne przesłanie odzwierciedlone  

w cudownych słowach i wspaniałym zestawieniu nut, daje nam wytchnienie i skłania do 

zadumy. Aktorkę, po wydaniu albumu „Atramentowa” (status podwójnej platyny), 

okrzyknięto polską Cesarią Evorą. Kochana przez wszystkich Artystka – tak jak kiedyś 

Cesaria – potrafi ująć publiczność swoją charyzmą i magicznym głosem, jednocześnie 

budząc w słuchaczach wielką miłość do życia. 

Te 12 utworów, które znalazły się na płycie, to w pełni autorski materiał. Wszystkie 

teksty wyszły spod pióra Stanisławy Celińskiej, a za kompozycje, aranżacje i produkcję 

odpowiedzialny jest Maciej Muraszko. Ten duet to gwarancja jedynego, 

niepowtarzalnego klimatu oraz niezapomnianych chwil. 

Organizator: Musicom 

więcej na: Stanisława Celińska - Przytul - Kraków | Kupuj Bilety Online - biletyna.pl 

 

 

 

 

 

 

https://biletyna.pl/koncert/Stanislawa-Celinska/Przytul/Krakow


 

 
 
 

Christmas Time! Concert w Tauron Arenie Kraków 

4 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Urokliwy koncert świąteczny z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, 

okraszony fantastycznymi brzmieniami wznieconymi przez orkiestrę. 

Najsłynniejsze bożonarodzeniowe utwory w wykonaniu tak zacnych artystów stworzą 

zjawiskową, niepowtarzalną atmosferę, która sprawi, że w Państwa sercach zagości 

radość oraz dziecięca beztroska. Uczestnictwo w tym wydarzeniu to doskonały sposób, 

aby poczuć magię świąt. 

Wystąpią: Justyna Steczkowska, Kasia Moś, Krzysztof Cugowski, Andrzej Piaseczny, 

Kuba Badach 

Organizator: Royal Concert 

więcej na: Royal Concert - Strona Główna / Kup Bilet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://royalconcert.pl/


 

 
 
 

Julia Wieniawa: Omamy na Kamiennej 12 

4 grudnia 2022 

Hype Park, ul. Kamienna 12 

Julia Wieniawa to aktorka i wokalistka o niezwykłej barwie głosu i wrażliwości 

muzycznej. Debiut artystki to wydany w 2016 roku utwór „Na zawsze”, który znalazł się 

na albumie „Flirtini: Heartbreaks & Promises Vol. 3”. Kolejne single – „Oddycham”, 

podwójnie platynowy „Nie muszę” oraz liryczna ballada „SMRC”, podbiły serca fanów  

i ugruntowały pozycję wokalistki na muzycznym rynku. W 2021 roku artystka 

zdecydowała się na współpracę z Maciejem Musiałowskim w utworze „Zabierz tę 

miłość”, na gościnny udział u KARAŚ/ROGUCKI w piosence „Bezpieczny Lot”, nagrała 

też wspólnie z duetem Kacperczyk utwór „Sebiksy”. Po kilku singlach, do których 

powstały też videoklipy – „Rozkosz”, „Nie mam dla Ciebie miłości” czy „Milczysz” –  

w czerwcu 2022 roku ukazał się długo wyczekiwany debiutancki album Julii 

zatytułowany „Omamy”. Do muzycznej współpracy artystka zaprosiła czołowych 

polskich producentów – Maćka Sawocha, Kubę Karasia i Wojtka Urbańskiego. 

Elektroniczne brzmienia przeplatają taneczne i liryczne melodie, a całości dopełniają 

osobiste teksty powstałe we współpracy z Arkiem Kłusowskim, Kasią Lins oraz Mery 

Spolsky. 

Organizator: Good Taste Production 

więcej na: https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/julia-wieniawa/ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Wardruna w ICE Kraków 

5 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Muzyka Wardruny zyskała szerokie uznanie, gdy została wykorzystana w ścieżce 

dźwiękowej do znanego serialu Wikingowie. Einar Selvik, założyciel i lider zespołu, był 

jedną z gwiazd Festiwalu Muzyki Filmowej oraz festiwalu Castle Party – a niemal 

wszystkie koncerty zespołu w Polsce przez lata były wyprzedane. 

Organizator: Iron Realm Productions 

więcej na: https://ticketclub.pl/koncerty/wardruna-ice-krakow-krakow-1087/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Sinfonietka: Koncert mikołajkowy 

6 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Wszystkie dzieci oraz rodziców pragnących przeżyć jedyne w swoim rodzaju Mikołajki 

zapraszamy na warsztaty oraz spotkanie z muzyką, które przeniosą nas w świąteczny 

nastrój! 

W części warsztatowej Kids in Kraków (od 10.00 do 11.00) we foyer Centrum 

Kongresowego ICE Kraków dzieci będą mogły wykonać świąteczne ozdoby: gwiazdki, 

pacynki, bombki, renifery, aniołki, a także ułożyć wielkoformatowe puzzle czy sprawdzić 

swoją formę na dużym torze przeszkód. 

W części muzycznej (od 11.00 do 12.00) w programie koncertu Sinfonietki wykonane 

zostaną kolędy, pastorałki, muzyka w zimowym klimacie (m. in. fragment Czterech pór 

roku Vivaldiego), odbę0dzie się także spotkanie z Mikołajem oraz jego elfimi 

pomocnikami. Koncert poprowadzi Pani Sinfonietka (w tej roli niezrównana Danuta 

Augustyn), która z powodzeniem i aktywnie angażuje wszystkich słuchaczy na widowni 

poprzez animacje oraz zabawy muzyczne. 

Organizator: Sinfonietta Cracovia 

więcej na: https://www.sinfonietta.pl/ 

 

 

 

 



 

 
 
 

Original Enigma Voices w ICE Kraków 

6 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Aż 3 nominacje do nagród Grammy, 70 milionów sprzedanych płyt, ponad 100 złotych  

i platynowych krążków – to tylko część sukcesów projektu Enigma. Przytłaczająca 

rekordowa sprzedaż, a jednocześnie tajemnicze twarze wykonawców sprawiły, że 

Enigma stała się jednym z najpopularniejszych i najbardziej mistycznych projektów 

muzycznych ostatnich dziesięcioleci. Pomimo imponujących liczb, przed rokiem 2019 

grupa ta nie koncertowała. 

Założony w 1980 roku przez niemieckiego producenta Michaela Cretu, projekt Enigma 

przyciągnął miliony słuchaczy unikalnymi i kultowymi dźwiękami, które są 

nieporównywalne z żadnymi innymi. Enigma pojawiła się ponad 50 razy na pierwszym 

miejscu, światowych list przebojów! Ich muzyka uzależnia, jest transowa i zarazem 

niezwykle entuzjastyczna. Sukces Enigmy był i jest inspiracją dla wielu artystów  

i producentów, w tym znanego na całym świecie Chóru Gregorian, który wykonuje 

współczesne popowe i rockowe utwory inspirowane gregoriańskim stylem. 

Organizator: Makroconcert 

więcej na: Centrum Kongresowe ICE Kraków (icekrakow.pl) 

 

 
 

 

 

 

 

http://icekrakow.pl/popup/wydarzenie/zmiana-daty-koncertu-original-enigma-voices


 

 
 
 

New Frontiers in Interventional Cardiology workshops (NFIC) 

07-09 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Organizatorem NFIC 2021 jest Fundacja Ośrodek Badań Medyczych przy wsparciu 

kardiologów oraz kardiochirurgów z Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Collegium Medicum.  To coroczne spotkanie w Krakowie, które gromadzi kardiologów, 

kardiochirurgów oraz specjalistów od angiologii i radiologii z Europy, Japonii i USA.  

 

Organizator: Fundacja Ośrodek Badań Medycznych 

więcej na: New Frontiers in Interventional Cardiology Workshops – New Frontiers in Interventional 

Cardiology Workshops (nfic.pl) 

 

 

  

  

  

  

 

  

https://nfic.pl/
https://nfic.pl/


 

 
 
 

Kabaret Hrabi: Ariaci 

7 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Badania dowodzą, że statystyczny Polak do opery idzie raz na 150 lat. Udając się na 

spektakl Ariaci, będą Państwo mieli to z głowy. Hrabi i Jakubiec udowadniają, że opera 

może być dla człowieka zrozumiała, pouczająca, wzruszająca, a nawet zabawna.  

Kabaret Hrabi to esencja purnonsensowego dowcipu, a zarazem jedyny bodaj kabaret, 

na którego spektaklach zdarzają się przypadki zasłabnięcia ze śmiechu. Niezmiennie 

bawią odkrywczym spojrzeniem na relacje damsko-męskie, niekonwencjonalnym 

podejściem do wyzwań codzienności i prezentowaniem sposobów na radzenia sobie  

z przeciwnościami losu. 

Specjalnym Gościem programu jest z kolei światowej sławy śpiewak operowy, meloman 

i komik. Obdarzony niezwykłym poczuciem humoru, od lat z powodzeniem łączący dwa 

światy – muzyczny i komediowy. W widowiskach na pograniczu koncertu i kabaretu, 

wyśmienita muzyka komponuje się z błyskotliwym żartem, a całość, obok solidnej porcji 

oczyszczającego śmiechu – dostarcza kilku łez wzruszenia. 

Organizator: Hrabi 

więcej na: https://biletyna.pl/kabaret/Kabaret-Hrabi/ARIACI/Krakow 
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20. Krakowski Festiwal Górski 

10-11 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Eksplorujesz? Eksperymentujesz? Szusujesz? Podróżujesz? Mamy dobre wieści! Przed 

nami prawdziwe święto ludzi gór i wszystkich tych, których łączy ciekawość świata  

i zamiłowanie do przekraczania granic. 

W grudniu 2022 Krakowski Festiwal Górski powróci po raz 20! Będzie to jubileuszowa 

edycja festiwalu. To unikalne wydarzenie łączące kulturalne, sportowe i turystyczne 

aspekty gór ponownie przyciągnie do Krakowa rzesze entuzjastów górskich historii. 

Nadchodząca edycja będzie zrealizowana w formule hybrydowej - tradycyjne 

wydarzenia z udziałem publiczności będą wzmocnione przez formułę online (która 

świetnie się sprawdziła w poprzednich edycjach festiwalu). KFG po raz kolejny zagości 

w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 10-11 grudnia. Równocześnie przez 

ponad miesiąc, od 10 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023, dostępna będzie platforma 

online playkrakow.com. 

W tym roku do Krakowa zawitają m.in. Hans Kammerlander, Stefan Glowacz, Melissa La 

Neve, Michaił Fomin, Nikita Bałabanow. Nie zabraknie spotkań ze świetnymi polskimi 

alpinistami i wspinaczami. Do tego ponad 30 filmów z całego świata - rywalizacja o Grand 

Prix KFG zapowiada się fascynująco. KFG to również spotkania z literaturą, solidna 

porcja szkoleniowej wiedzy i – last but not least - kiermasz sprzętu i odzieży 

outdoorowej. A tydzień przed KFG odbędą się zawody w krakowskim Bronxie. 

Organizator: Wspinanie.pl, TKN Wagabunda, Polska Fundacja Górska 

więcej na: https://kfg.pl/ 

 

 



 

 
 
 

Mistrzostwa Świata FIM SuperEnduro 

10 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Prawdziwe motocyklowe święto! Po blisko trzyletniej przerwie Mistrzostwa Świata FIM 

SuperEnduro powrócą do stolicy Małopolski. Batalia o nowy mistrzowski tytuł 

rozegrana zostanie w akompaniamencie ryku silników najlepszych zawodników świata 

oraz gorącego dopingu 14-tysięcznej publiczności! 

Już w grudniu najlepsi zawodnicy świata staną na bramkach startowych w TAURON 

Arenie Kraków, skupiając na sobie uwagę wszystkich pasjonatów SuperEnduro. Wśród 

uczestników nie zabraknie naszego polskiego DREM TEAMU będącego istnym duetem 

marzeń! Tadeusz „Taddy” Błażusiak, zdobywca Krakowskiego hat-tricku oraz 

sześciokrotny Mistrz Świata, zmierzy się w zaciętej rywalizacji ze swoimi największymi 

konkurentami. 

Taddiemu w walce o pierwsze punkty w sezonie towarzyszył będzie „łokieć w łokieć” 

Dominik Olszowy, aktualny Mistrz Świata w kategorii Junior, który w nadchodzącym 

sezonie przechodzi do rywalizacji w najwyższej klasie startowej PRESTIGE. Dwóch 

Polskich Mistrzów walczących na ojczystej ziemi w akompaniamencie dopingu 

najbardziej żywiołowej publiczności świata… Zapowiada się niezapomniany wieczór 

wypełniony adrenaliną i ekstremalnymi emocjami! 

Organizator: Agencja Sport UP 

więcej na: https://www.super-enduro.com.pl/ 

 

 

 

 



 

 
 
 

Targ Świąteczny 

11 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Świąteczna atmosfera, mnóstwo inspiracji prezentowych,  dobre jedzenie. A to wszystko 

11 grudnia (niedziela) w TAURON Arenie Kraków. Ruszamy z kolejną świąteczną edycją 

Targu Świątecznego, gdzie zastaniecie świąteczną atmosferę, dobre produkty, chwilę 

wytchnienia od przedświątecznych porządków! 

Zabierzcie ze sobą sąsiadów, rodziny, przyjaciół – będzie okazja do wspólnego śledzika, 

szczerych życzeń, a także przede wszystkim zrobienia świątecznych zakupów oraz 

prezentów dla najbliższych.  

W tym samym dniu odbędą się również States of Mind Festiwal oraz Pura Vida Festival. 

Organizator: Smaczny Targ 

więcej na:  Targ Świąteczny – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/targ-swiateczny-11-12-2022/


 

 
 
 

Glenn Miller Orchestra Its Greatest Hits Show! 

15 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

W skład Glenn Miller Orchestra wchodzą najlepsi na świecie instrumentaliści. Historia 

grupy jest równie bogata, występowali m.in. z takimi gwiazdami jak: Frank Sinatra, 

Johnny Desmond czy Erik Delaney. Ich prestiżowe występy to błyskotliwe i precyzyjne 

brzmienie sekcji instrumentów, zupełnie jak na początku ubiegłego wieku, nostalgiczne 

i ekscytujące. 

W oryginalnym programie scena zamienia się więc w kolebkę muzyki z początku lat 30.  

i 40. XX wieku. Podczas najbliższej trasy usłyszymy najbardziej znane utwory  

z twórczości Glenna Millera jak i ostatnich płyt zespołu. To show, którego nie mogą 

przegapić zarówno fani jazzu, swingu, jak i nieuleczalni romantycy, którzy chcą cofnąć 

się w czasie. Będą to m.in hity takie jak: Moonlight Serenade, Ain’t We Got Fun, 

Somewhere over the Rainbow, A String of Pearls, Little Brown Jug, At Last, You Made 

Me Love You, I’ve Got the World on a String, Sing Sing Sing, American Patrol, In the 

Mood, We’ll Meet Again, Chattanooga Choo Choo czy Pennsylvania 6-5000. 

Każdy muzyk lub kompozytor marzy o stworzeniu absolutnie wyrazistego brzmienia, 

które natychmiast będzie rozpoznawalne zaledwie po kilku pierwszych taktach - słowa 

założyciela orkiestry Glenna Millera stały się ogromną inspiracją dla Wila Saldena. To 

właśnie on prawie 40 lat temu został mianowany za swoją wieloletnią pracę  

i zaangażowanie na prestiżowe stanowisko głównego dyrygenta Orkiestry.  

Organizator: Makroconcert 

więcej na: Centrum Kongresowe ICE Kraków - Kalendarium (icekrakow.pl) 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

http://icekrakow.pl/kalendarium/glenn-miller-orchestra-its-greatest-hits-show


 

 
 
 

Psi Patrol: Wielki wyścig w Tauron Arenie Kraków 

16 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Psi Patrol Live „Wielki Wyścig” to idealna rozrywka dla całej rodziny, która dostarczy 

dzieciom niezapomnianych wspomnień i pozwoli im spotkać ukochane postaci z bajki. 

Od czasu debiutu w 2016 roku, Psi Patrol Live „Wielki Wyścig” obejrzało już blisko 4,5 

miliona widzów z ponad 40 krajów. To interaktywne przedstawienie  

w broadwayowskim stylu angażuje publiczność i pozwala reagować w czasie 

rzeczywistym na sceniczną akcję. Dajcie się wciągnąć w taniec Hop Hop Boogie, 

pomóżcie pieskom uratować panią burmistrz Goodway i wygrać wyścig! Połączenie 

klasycznej teatralnej scenografii z nowoczesną technologią multimedialną, przeniesie 

całą rodzinę do realistycznego świata Psiego Patrolu, w tym także do takich miejsc  

z kultowej bajki jak: Zatoka Przygód, Baza, Wyspa Fok, Farma Yumi i Góra Jake'a. 

Organizator: Alter Art Show, Nickelodeon, VStar Entertainment Group 

więcej na: Drużyna powraca! – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/druzyna-powraca/


 

 
 
 

The Simon and Garfunkel Story w ICE Kraków 

16 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Subtelne melodie i harmonia, w jaką układają się głosy Paula Simona i Arta Garfunkla, 

niezmiennie oczarowują słuchaczy – również współcześnie. Dlatego właśnie  

w pięćdziesiątą rocznicę powstania grupy na londyńskim West Endzie wystawiono 

widowisko poświęcone temu niezwykłemu duetowi. Koncerty zachwyciły brytyjską 

publiczność, co znalazło odzwierciedlenie w wyprzedanych salach, owacjach na stojąco 

i entuzjastycznych recenzjach, jakie pojawiły się m.in. w BBC: show został opisany jako 

„fantastyczny, autentyczny i ekscytujący”. 

Po tak gorącym przyjęciu „The Simon and Garfunkel Story” wyrusza w światowe 

tournée, obejmujące również Polskę. Podczas tego poruszającego tribute show 

wybrzmią największe przeboje zespołu: „Mrs. Robinson”, „Cecilia” czy „Bridge over 

Troubled Water”, a towarzyszyć im będą projekcje archiwalnych zdjęć i filmów, tworząc 

prawdziwie niepowtarzalne i zapadające w pamięć muzyczne wydarzenie. 

Organizator: Viva Music Polska 

więcej na: Viva Music Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

https://bilety.vivamusic.pl/


 

 
 
 

Maryla Rodowicz: Małgośka Forever w Kinie Kijów 

16 grudnia 2022 

Kino Kijów, al. Krasińskiego 34 

Królowa polskiej piosenki wraca w 2022 roku spotkać się z ukochanymi fanami na trasie 

koncertowej „Małgośka forever”! Piosenki Maryli Rodowicz mają wyjątkową moc, która 

przeniesie Cię w czasy młodości i letniej beztroski. 

Maryla Rodowicz nieustannie zachwyca swoją sztuką od początku lat 70. Wydała jak 

dotychczas 34 albumy studyjne, na których znajdują się nieśmiertelne hity! Kto nie 

pamięta „Wozów kolorowych”, „Małgośki”, „Sekretarki” czy tak wzruszających utworów 

jak „Niech żyje bal” i „Polska madonna”? 

Na koncerty Maryli przychodzą wszystkie pokolenia. Zabierz ze sobą rodziców, 

dziadków, kolegów. Czekają na Was wzruszenia, emocje i świetna zabawa! Zaśpiewajmy 

wspólnie przeboje, które przywołują wspomnienia pięknych chwil, kolorowych kwiatów 

i słońca. A wszystko to w kameralnych, akustycznych brzmieniach. 

Na trasie „Małgośka forever” usłyszysz na żywo największe przeboje Maryli Rodowicz, 

jak również mniej znane, ale równie piękne utwory napisane przez największych polskich 

kompozytorów i autorów tekstów. Daj się też zaskoczyć nieziemskimi kostiumami 

Rodowicz. Do zobaczenia! 

Organizator: ADRIA ART 

więcej na: Maryla Rodowicz - Małgośka Forever - bilety Kraków - ADRIA ART (adria-art.pl) 
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Home Alone in Concert 

20 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Ten prawdziwy hit każdych Świąt i ukochany klasyk komedii zawiera cudowną, czarującą 

partyturę skomponowaną przez słynnego kompozytora Johna Williamsa i zagraną na 

żywo przez Royal Symphony Orchestra, której towarzyszyć będą soliści, chór, chór 

dziecięcy, Łącznie ponad 120 osób na jednej scenie. 

Macaulay Culkin gra Kevina McCallistera – ośmiolatka, który przypadkowo zostaje  

w domu podczas gdy cała jego rodzina wyjeżdża na Boże Narodzenie, i w efekcie musi go 

bronić przed dwoma złodziejami-partaczami.  Przezabawny i wzruszający, Kevin sam  

w domu to świąteczny ubaw dla całej rodziny! 

Organizator: Royal Concert 

więcej na: Home Alone in Concert – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/home-alone-in-concert-2022/


 

 
 
 

Ennio Morricone – The Official Concert Celebration w Tauron Arenie 

Kraków 

21 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Ennio Morricone – The Official Concert Celebration to unikalne muzyczne widowisko 

stworzone przez legendarnego kompozytora. Produkcji powstałej z myślą  

o największych arenach koncertowych na świecie przewodzić będzie syn Artysty, 

Andrea Morricone. W programie wydarzenia nie zabraknie m.in. kultowych scen 

filmowych oraz niepublikowanych dotąd materiałów z udziałem Mistrza i jego 

wybitnych współpracowników. Pierwsza trasa koncertowa w historii obejmie 

kilkanaście krajów w całej Europie, w tym również Polskę.  

Naszedł wreszcie czas, by oddać hołd największemu kompozytorowi muzyki filmowej  

w sposób szczególny – wyjątkowym wydarzeniem, któremu towarzyszyć będzie 

niespotykane dotąd muzyczne doświadczenie. Tuż po ogłoszeniu muzycznej emerytury 

w 2019 r., Ennio Morricone rozpoczął prace nad koncertem, upamiętniającym własne 

dziedzictwo muzyczne. Rok później, bo już w 2020 r., Mistrz ukończył proces twórczy,  

a efekty jego pracy niebawem ujrzą światło dziennie. 

Organizator: Good Taste Production 

więcej na: https://www.eventim.pl/artist/ennio-morricone/ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

4Nations Cup 2022 

28 grudnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

Tradycyjny turniej świąteczno-sylwestrowy 4Nations Cup! Dla reprezentacji Polski 

będzie jednym z najważniejszych punktów przygotowań do styczniowych finałów 

mistrzostw świata, które odbędą się w naszym kraju. Od 28 do 30 grudnia w TAURON 

Arenie Kraków Biało-Czerwoni zmierzą się z Tunezją, Koreą oraz Brazylią. 

Grudniowe sparingi będą dla trenera Patryka Rombla dobrą okazją, aby przyjrzeć się 

formie zawodników kilkanaście dni przed zaplanowanym na 11 stycznia otwarcia 

mistrzostw świata z Francuzami (21:00, Spodek Katowice). Występy podczas 4 Nations 

Cup mogą mieć wpływ na to, kto ostatecznie znajdzie się w kadrze, która weźmie  

w największym turnieju w dziejach polskiej piłki ręcznej. 

28 grudnia Biało-Czerwoni zmierzą się w TAURON Arenie Kraków z Tunezją, która 

przed czterema laty zajęła dwunaste miejsce na mistrzostwach świata, a kilkanaście 

tygodni temu dotarła do półfinału mistrzostw Afryki. Spotkanie rozpocznie się  

o godzinie 18:00. Wcześniej, o 15:30, Brazylijczycy stawią czoła Koreańczykom. 

Organizator: Związek Piłki Ręcznej w Polsce 

więcej na: 4 Nations Cup w piłce ręcznej mężczyzn – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/4-nations-cup-w-pilce-recznej-mezczyzn/


 

 
 
 

Goło i wesoło 

31 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Goło i wesoło to kultowa komedia, która od lat zachwyca polską publiczność. Grupa 

bezrobotnych kolegów z Tomaszowa Mazowieckiego decyduje się założyć grupę 

striptizerską! Podczas bawiących do łez wydarzeń i wpadek bohaterowie skonfrontują 

się z własnymi lękami, nadziejami i wyzwaniami. 

Sylwestrowy pokaz spektaklu to wyjątkowe doświadczenie, którego nie możesz ominąć! 

Zarezerwuj bilety już teraz i wzbogać swój sylwestrowy wieczór pokazem  

w niesamowitej sali S1 ICE w Krakowie. 

Organizator: Adria Art. 

więcej na: Centrum Kongresowe ICE Kraków - Kalendarium (icekrakow.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://icekrakow.pl/kalendarium/golo-i-wesolo


 

 
 
 

Nerwica natręctw 

31 grudnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17 

Nerwica natręctw to komedia, która mówi bardzo wiele o każdym z nas. Przede 

wszystkim to, że – aby pokonać własne trudności – potrzebujemy kogoś, kto nas 

zrozumie. A tego zrozumienia najłatwiej szukać u podobnych sobie! Komedia w reżyserii 

Artura Barcisia to zwariowana historia pełna sytuacji, które bawią do łez. 

Sylwestrowe i noworoczne pokazy spektaklu to wyjątkowe doświadczenie, którego nie 

możesz ominąć! Zarezerwuj bilety już teraz i wzbogać ten niezwykły wieczór pokazem 

w sali teatralnej ICE w Krakowie. 

Organizator: Adria Art. 

więcej na: Sylwester z teatrem! Przywitaj Nowy Rok w Krakowie - Wydarzenia - ADRIA ART (adria-

art.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://adria-art.pl/g/88/sylwester-z-teatrem-przywitaj-nowy-rok-w-krakowie
https://adria-art.pl/g/88/sylwester-z-teatrem-przywitaj-nowy-rok-w-krakowie

