
 

 
 
 

 Wydarzenia Kraków – Marzec 2023  
 

MIESIĄC KRAKOWIANEK  

1 -31 marca 2023 

 

Kobiety kształtują nasze miasto, każdego dnia zmieniają rzeczywistość  

w najróżniejszych dziedzinach, rewolucjonizują naukę, wprowadzają innowacje  

w biznesie, inspirują niezwykłe kulturalne i artystyczne przedsięwzięcia, pracują  

i angażują się społecznie. Miesiąc Krakowianek, który rozpoczyna się z początkiem 

marca to szczególny festiwal zainicjowany przez Urząd Miasta Krakowa podkreślający 

właśnie tą wyjątkową rolę kobiet i ukazujący zarówno te historyczne, jak i współczesne 

doświadczenia Krakowianek. 

W programie „Miesiąca” znajdziecie wystawy o wielkich kobietach, które budowały 

nasze miasto, warsztaty z samoobrony, dyskusje o feminatywach, wykłady o herstorii, 

zajęcia o naukowczyniach dla szkół średnich, warsztaty fotograficzne dla seniorek, panel 

naukowy poświęcony Bujwidowej i wiele, wiele innych wspaniałych wydarzeń! 

 

Organizator: Miasto Kraków  

więcej na: https://www.facebook.com/events/930595334780706?ref=newsfeed 
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FastLove – A Tribute to George Michael 

2 marca 2023, 19:00 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

FastLove to zapierające dech w piersiach, dostarczające całej gamy wzruszeń oraz dobrej 

zabawy i wyprodukowane z niespotykanym rozmachem show oddające hołd życiu  

i twórczości George’a Michaela. 

FastLove podbija serca fanów na wszystkich kontynentach, zdobywając entuzjastyczne 

recenzje oraz uznanie publiczności, a show pozostaje w ciągłej trasie, po raz kolejny już 

objeżdżając świat. FastLove zawita także do Krakowa i z pewnością będzie to muzyczne 

wydarzenie, którego żaden fan George’a Michaela nie powinien przegapić. 

 

Organizator: Viva Music Polska 

więcej na: www.bilety.vivamusic.pl/fast-love-a-tribute-to-george-michael 
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CAVALIADA Kraków 

2-5 marca 2023  

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

CAVALIADA to największa impreza jeździecka w Polsce. Przez cztery dni zawodów 

indywidualnych na arenie można zobaczyć zawodników rywalizujących w zawodach w 

skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu, powożeniu, skokach i WKKW. Najmłodsi 

uczestnicy biorą udział w CAVALIADA Future – konkursach dla dzieci na kucykach. 

CAVALIADA to także kwalifikacje i finał Ligi Europy Centralnej Pucharu Świata  

w skokach przez przeszkody. 

 

CAVALIADA to nie tylko impreza sportowa, ale także największe w Polsce Targi Sprzętu 

i Akcesoriów Jeździeckich. Łącznie można odwiedzić ponad 200 wystawców 

oferujących m.in.: sprzęt dla koni, jeźdźców, paszę, odżywki, usługi oraz wozy konne. 

Nieodłącznym elementem każdej CAVALIADY jest bogata oferta pokazów i atrakcji dla 

publiczności. 

Organizator: MTP Międzynarodowe Targi Poznańskie 

więcej na: https://cavaliada.pl/pl/ 
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XIX Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty 

3- 5 marca 2023 

Hotel Metropolo by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11 

 

Już po raz dwunasty Konferencja OSKKO odbędzie się w Krakowie. Zapraszamy do 

udziału osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu 

oświaty. Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk  

w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Planujemy liczne formy doskonalenia 

zawodowego - seminaria, warsztaty, wykłady. Nie zabraknie programu kulturalnego: 

ponownie dla Uczestników Konferencji OSKKO, ze specjalnym programem na XX-lecie 

OSKKO, wystąpi Piwnica Pod Baranami. 

 

organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

więcej na: https://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2023/ 
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The Beatles symfonicznie 

4 marca 2023, 19:00 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17  

 

The Beatles – ta wielka czwórka z Liverpoolu zdobywała swego szturmem czasu listy 

przebojów na całym świecie. Ich nieśmiertelne utwory, które zawładnęły sercami fanów 

są w czołówce największych hitów po dziś dzień. Znana polskiej publiczności z projektu 

Queen Symfonicznie, orkiestra Alla Vienna, która przez ostatnie 10 lat zagrała ponad 

300 koncertów, we wszystkich większych miastach Polski i zgromadziła ponad 200 

tysięczną widownię, postanowiła podzielić się swoją drugą największą fascynacją - 

zespołem The Beatles i zaprezentować widowni unikatowe symfoniczne aranżacje 

piosenek Beatlesów. 

 

Organizator: FANTOM MEDIA - Agencja artystyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Serwus Madonna 

5 marca 2023, 18:00 

 Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Janusz Radek, Maja Kleszcz i Katarzyna Groniec powracają z kultowym recitalem 

Serwus Madonna z piosenkami z repertuaru Ewy Demarczyk. 

 

Serwus Madonna to program koncertowy Janusza Radka, zawierający piosenki 

kompozytorów Piwnicy pod Baranami: Zygmunta Koniecznego, Andrzeja Nowaka, 

Andrzeja Zaryckiego, Jana Kantego Pawluśkiewicza. Utwory znane m.in. z wykonań Ewy 

Demarczyk, to nie tylko przypomnienie liryki krakowskiej, ale także hołd złożony 

krakowskim artystom. Nade wszystko jednak, to pięknie oprawione muzycznie  

i poetycko historie miłości, namiętności, tęsknot – po prostu życia. 

więcej na: www.icekrakow.pl/kalendarium/serwus-madonna-piosenki-z-repertuaru-

ewy-demarczyk 
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Obywatele Republiki 

7 marca 2023, 20:00 

 Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Legendy polskiej sceny muzycznej Zbigniew Krzywański (z projektem Czarno-Białe 

Ślady) i Leszek Biolik znów zagrają na jednej scenie i zaprezentują piosenki z repertuaru 

swojego dawnego Zespołu pod nazwą Republika. Zaśpiewają wyjątkowi wokaliści  

i wokalistki: Renata Przemyk, Piotr Rogucki i Błażej Król oraz inni goście specjalni przy  

akompaniamencie muzyków Zespołu Elements. 

Piosenki, które usłyszycie, nie są zwyczajne. Są ponadczasowymi perełkami 

pokazującymi kunszt twórczy Grzegorza Ciechowskiego oraz Zbigniewa 

Krzywańskiego, Sławomira Ciesielskiego, Leszka Biolika i Pawła Kuczyńskiego. To 

niezwykłe opowieści o życiu, miłości, przemijaniu, radościach i smutkach dnia 

codziennego, ukazującymi również relacje wewnętrzne twórcy i walkę z samym sobą. 

Organizator: Music Company 

więcej na: 

http://www.musiccompany.pl/archiwum_aktualnosci/obywatele_republiki_ruszaja_w_t

rase_koncertowa_ 
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Wykład Gastona Dorrena 

7 marca 2023, 18:00 

Pałac Potockich, Rynek Główny 20 

 

Egzotyczne jak my sami: o językach i kulturach językowych. Wykład Gastona Dorrena 

 

Wiemy, że języki obce różnią się od naszego języka ojczystego. Różnią się one jednak na 

różne sposoby — często zupełnie inne, niż spodziewalibyśmy się po tym, czego uczyli nas 

w szkole. Ponadto użytkownicy wszystkich tych rozmaitych języków potrafią mieć 

bardzo zróżnicowane poglądy na tematy językowe. Dociekanie, kto ma rację, jest tu 

jednak bezzasadne — jesteśmy dla siebie wzajemnie egzotyczni. To wszystko kwestia 

perspektywy. Poznamy ją podczas wyjątkowego wykładu Gastona Dorrena, który 

odbędzie się dzięki współpracy Wydawnictwa Karakter i KBF, współgospodarza Pałacu 

Potockich oraz współorganizatora Festiwalu Conrada. 

 

Organizator: KBF, Pałac Potockich, Festiwal Conrada 

więcej na: https://palacpotockich.krakow.pl/events/as-exotic-as-we-are-on-languages-

and-linguistic-cultures-gaston-dorrens-lecture-conrad-festival-after-hours/ 
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Tre Voci 

8 marca 2023, 19:00 

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 

 

Tenorzy, artyści nowej generacji, trzy indywidualności, trzy zróżnicowane głosy i jedna 

wielka przyjaźń. Z takiej mieszanki stworzył się charyzmatyczny koktajl, którego 

największym atutem są występy na żywo. Tre Voci już od ponad pięciu lat wzbudza 

zachwyt publiczności na całym świecie od Tajlandii, przez USA i Kanadę, po największe 

sale koncertowe w Polsce. Muzyczne spotkania z publicznością są dla nich wyzwaniem, 

nawet jeśli dzieli się scenę na trzech. A kiedy stają obok siebie, dzieje się magia. 

 

więcej na: www.nck.krakow.pl/tre-voci/ 
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Lady Pank: MTV Unplugged 

9 marca 2023, 19:00 

 Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

Stało się to, na co wszyscy czekali – do kultowej serii MTV Unplugged dołączył Lady 

Pank. Niezwykłe aranżacje przebojów „bez prądu” usłyszymy nie tylko na nadchodzącej 

płycie, ale także podczas jedynych w swoim rodzaju koncertów „MTV Unplugged”. 

 

Lady Pank to dwunasty artysta, który przez ostatnie 16 lat został zaproszony przez MTV 

do wspólnego stworzenia wyjątkowych aranżacji swoich największych hitów.  

W wybranych miastach w Polsce zespołowi towarzyszyć będą zaproszeni goście,  

z którymi Lady Pank zaprezentuje efekty swojej pracy.  

 

Organizator: Adria Art 

więcej na: https://adria-art.pl/repertuar/191/koncerty-lady-pank-mtv-unplugged 
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Dawid Podsiadło: Przed i po 

10, 11 marca 2023, 19:00 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17 

 

 

Dawid Podsiadło ogłasza wiosenną akustyczną trasę „Przed i Po”. 

 

Artysta wyruszy wiosną 2023 w trasę, zapraszając widzów na koncerty w salach 

filharmonijnych tymi słowami „Zaczęliśmy tęsknić za bardziej kameralnymi spotkaniami, 

wiecie, że ukochaliśmy straszliwie Leśną Muzykę i chcielibyśmy wrócić do Was  

w podobnym wydaniu. Na siedząco, bardziej intymnie. Bardziej akustycznie niż skacząc. 

Zagramy w przyszłym roku taką niewielką niespodziankową trasę. Nazywa się Przed  

i Po. Zapraszamy.” 

 

Organizator: MUZK LIVE 

więcej na: http://icekrakow.pl/kalendarium/dawid-podsiadlo-przed-i-po-tour-sold-out 
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Open Change. Przyjdź, wymień, pokochaj 

12 marca 2023, 12:00-17:00 

Hevre, ul. Meiselsa 18 

 

Wymiana garderoby i seria wykładów – takie atrakcje czekają na uczestników 

wydarzenia Open Change „Przyjdź, wymień, pokochaj”, organizowanego przez projekt 

społeczny invECO. Wydarzenie promuje slow fashion – ruch na rynku ubraniowym, 

który poleca m.in. na racjonalnych zakupach i stawianiu na jakość a nie ilość. 

 

Głównym punktem wydarzenia będzie wymiana rzeczy, organizowana w celu wsparcia 

obiegu otwartego. Seria wykładów prowadzonych przez specjalistów i działaczy 

ekologicznych, podniesie świadomość uczestników w poruszanym temacie, a stoiska 

partnerów pozwolą poznać ekologiczne inicjatywy, które warto wspierać – zachęcają 

organizatorzy. 

Organizator: Inveco 

więcej na: www.inveco.zwzt 
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Robbie Williams: XXV Tour 

12 marca 2023, 19:00 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

 

Robbie Williams już jako nastolatek zaczął błyskawicznie wspinać się po szczeblach 

zawodowej kariery. W kilka lat zyskał międzynarodową rozpoznawalność jako członek 

boys bandu Take That. Obecnie piosenkarz na brytyjskich listach przebojów zbliżył się 

do sukcesów The Beatles i Paula McCartneya i świętuje ćwierćwiecze kariery solowej.  

W ramach jubileuszowej trasy XXV w Krakowie wybrzmią zarówno przebojowe single, 

jak i wybrane piosenki „ukryte” na 13 albumach artysty.  

 

Organizator: Live Nation Polska 

więcej na:    https://www.tauronarenakrakow.pl/event/robbie-williams-2/ 
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Polska Noc Kabaretowa 2023 

17 marca 2023, 20:00 

 TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

W tym roku organizatorom przyświeca jedna zasada: 0 cenzury – 100% kultury. Nie 

będzie tematów tabu. Nieskrępowana swoboda artystów zaowocuje tematami ostrymi  

i kontrowersyjnymi. A wszystko w atmosferze  wzajemnego szacunku i pełnej kultury. 

 

Polska Noc Kabaretowa zabierze Cię w zupełnie nowy wymiar zabawy. Swoje siły 

połączyły najwybitniejsze kabaretowe zespoły i stworzyły widowisko doskonałe. 

Kabaret Ani Mru Mru, Kabaret Nowaki, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret 

Paranienormalni, Kabaret K2, Szymon Łątkowski, Kabaret Smile poprowadzeni przez 

niezrównanego Bartosza Klauzinskiego. 

 

Organizator: LUX Jerzy Grazda 

więcej na: https://polskanockabaretowa.pl/ 
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Koncert Muzyki Filmowej 

18 marca 2023, godz. 19:00 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7 

 

Multimedialne widowisko z wykorzystaniem ponad 100m2 ekranu LED w najwyższej 

rozdzielczości 4K. Największe hity muzyki filmowej w doskonałych aranżacjach. 

Usłyszymy m.in. suity symfoniczne z filmów Star Wars, The Lord of The Rings, Pirates of 

The Caribbean, The Dark Knight, Jurassic Park, Inception, Cinema Paradiso. 

Goście specjalni: Justyna Steczkowska, Alicja Szemplińska, Michał Szpak. 

Prowadzenie: Tomasz Kammel 

100 osobowa Royal Symphony Orchestra pod batutą José Maria Florêncio 

100 osobowy Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

 

Organizator: Royal Concert 

więcej na: https://bilety.royalconcert.pl 
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Cracow Fashion Week 2023 

18 - 26 marca 2023 

 Krakowskie Szkoły Artystyczne, ul. Zamoyskiego 52 

 

Najważniejsze wydarzenie modowe w Małopolsce. Głównym punktem programu jest 

konkurs Cracow Fashion Awards, podczas którego odbywają się premierowe pokazy 

najlepszych kolekcji dyplomowych studentów krakowskiej Szkoły Artystycznego 

Projektowania Ubioru. W programie jest także doroczny pokaz mody ekologicznej No 

Waste Show, liczne wernisaże, wykłady i warsztaty. 

 

Organizator: Krakowskie Szkoły Artystyczne 

więcej na: www.cracowfashionweek.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cracowfashionweek.com/


 

 
 
 

Alicja Majewska: Piosenki Korcza i Andrusa 

19 marca 2023, 19:00 

 Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17  

 

Trzy lata od wydania płyty „Żyć się chce” ikona polskiej piosenki powraca z kolekcją 

zupełnie nowych nagrań. Wszystkie utwory napisali Włodzimierz Korcz i Artur Andrus. 

Piosenki Korcza i Andrusa to album będący refleksyjną, miejscami nostalgiczną podróżą 

w przeszłość, ale też pogodnym, doprawionym odrobiną szaleństwa spojrzeniem na 

życie z perspektywy – jak mówi o sobie cała trójka – koneserów kolejnego dnia.  

 

Płyta z premierowym materiałem Alicji Majewskiej to zawsze duże wydarzenie,  

a możliwość usłyszenia damy polskiej piosenki na żywo w tym repertuarze to już 

wyjątkowa uczta! 

 

Organizator: YOUR EVENTS ART 

więcej na: www.icekrakow.pl 
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Festiwal Pracy JOBICON 

23 marca 2023 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

Szukasz zawodowego doświadczenia? Nie wiesz jeszcze, jaki zawód Cię interesuje?  

Potrzebujesz inspiracji do napisania CV? A może po prostu chcesz dowiedzieć się jak 

wygląda obecny rynek pracy? Odpowiedzi na pytania oraz dawkę inspirującej wiedzy 

dostaniesz już 23 marca na Festiwalu Pracy JOBICON w Krakowie! 

 

 

Organizator: pracuj.pl 

więcej na: https://jobicon.pracuj.pl/krakow/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jobicon.pracuj.pl/krakow/


 

 
 
 

KONFERENCJA CSR POLAND 2023 

THE HUMAN SIDE OF BUSINESS 

23 marca 2023  

Hotel Saski, ul. Sławkowska 3 

 

Pierwsza edycja konferencji skupionej wokół społecznej odpowiedzialności biznesu – 

CSR POLAND 2023 odbędzie się w Krakowie, w trakcie wydarzenia przedstawione 

zostaną wybrane projekty CSR w kilku blokach tematycznych. Tuż po nich odbędą się 

panele dyskusyjne. Podczas uroczystej gali wręczymy nagrody w towarzyszącym 

wydarzeniu konkursie – CSR POLAND AWARDS dla firm i osób zaangażowanych 

społecznie. 

Wydarzenie kierowane jest w szczególności do pracowników działów CSR, HR, PR oraz 

marketingu, employer brandingu, a także organizacji, instytucji, studentów  

i wszystkich zainteresowanych inicjatywami społecznymi realizowanymi przez biznes. 

 

Organizator: FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN 

więcej na: https://csrpoland.pl/ 
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12. Krakowski Festiwal Komiksu 

24 - 26 marca 2023 

 

W ostatni weekend marca jak co roku spotkamy się na międzynarodowym święcie ich 

twórców i czytelników, czyli na Krakowskim Festiwalu Komiksu. To już 12. edycja 

wydarzenia! Krakowski Festiwal Komiksu to największe w Polsce południowej doroczne 

spotkanie fanów komiksu, ilustracji, animacji i innych form narracji wizualnej.  

W programie każdej edycji można znaleźć atrakcje dla wszystkich grup wiekowych: 

spotkania autorskie, panele dyskusyjne, prelekcje, warsztaty, pokazy i wystawy. 

 

Trzon programu każdej edycji stanowią spotkania autorskie z artystami z Polski  

i zagranicy. Festiwalowi towarzyszą m.in. komiksowe spacery po Krakowie, pokazy 

filmowe i cosplay. Nieodłącznym elementem imprezy jest giełda wydawców, którzy 

specjalnie na Festiwal przygotowują premierowe publikacje.  

 

Organizator: Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe, Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna w Krakowie, KBF 

więcej na: www.komiks.org.pl 
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29. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie KRAKDENT® 

30 marca – 1 kwietnia 2023 

Targi EXPO, ul. Galicyjska 9  

 

 

Targi KRAKDENT to międzynarodowa wystawa produktów i usług z zakresu 

stomatologii, połączona z programem naukowym, skierowanym do stomatologów, 

techników dentystycznych oraz higienistek i asystentek. KRAKDENT skierowany jest do 

profesjonalistów, zawodowo związanych z branżą medyczną.  

 

Ponad 300 polskich i zagranicznych wystawców, kilkadziesiąt godzin kursów 

medycznych, szkoleń, warsztatów oraz Międzynarodowy Kongres Stomatologiczny 

Dental Spaghetti w ramach programu KRAKDENT-edu, szereg atrakcji na scenie 

KRAKDENT MeetUp i imponująca liczba nowości prezentowanych na stoiskach – tak  

w skrócie można przedstawić Międzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT®. 

 

Organizator: TARGI W KRAKOWIE SP. Z O.O. 

więcej na: https://krakdent.pl/pl/ 
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Jarmark Wielkanocny 2023 

30 marca  - 10 kwietnia 2023 

 Rynek Główny  

 

Stroiki, koszyki, palmy, świeczki, pisanki, ręcznie malowana porcelana, obrusy, serwetki, 

plecionki, wyroby z masy solnej, z siana, z ekologicznego drewna oraz pamiątki, 

kosmetyki, biżuteria z bursztynu, kierpce, koszule i kożuchy ręcznie haftowane...  

To wszystko czekać będzie na nas na Rynku Głównym podczas Targów Wielkanocnych 

2023! A jeśli podczas oglądania, podziwiania i kupowania dopadną was głód lub 

pragnienie, w sukurs przyjdą inne stragany, na których serwuje się żurek, kwaśnicę, 

pomidorową, czosnkową, dyniową, barszcz ukraiński, grochówkę, grzybową, pajdę 

chleba ze smalcem, masłem czosnkowym, boczkiem, cebulą i ogórkiem, sery 

holenderskie, przyprawy i kiełbasy węgierskie, sery góralskie, węgierskie kurtoszo-

kołacze, litewskie wędliny i ciemny chleb, miody, orzechy prażone, migdały, słonecznik, 

owoce w czekoladzie i marcepanie, ciasta domowe, chleby oraz tradycyjne pierniki. 

Organizator: "Artim" Sp. z o.o. 

więcej na: www.kiermasze.com.pl 

 

 

http://www.kiermasze.com.pl/

