
 

 
 
 

 Wydarzenia Kraków – Lipiec, Sierpień 2022  

 

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


 

 
 
 

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/


 

 
 
 

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/


 

 
 
 

EtnoKraków / Rozstaje 

3–10 lipca 2022 

 

EtnoKraków/Rozstaje to międzynarodowy festiwal dedykowany muzyce etnicznej, 

tradycyjnej i world music; jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć w Polsce  

i Europie. Dotychczas nieprzerwanie: 22 edycje festiwalu (1999-2020) to muzyka  

z różnych stron świata w wykonaniu zespołów międzynarodowej i polskiej sceny etno, 

world music i sceny muzyki tradycyjnej. 

 

 

To koncerty plenerowe na wielkiej scenie (dotychczas m.in.: Rynek Główny w Krakowie, 

Mały Rynek, Plac Wolnica, Plac Szczepański, Powiśle, Barbakan), spotkania kameralne 

(stylistyka etnojazz / roots / world music, warsztaty muzyczne) w prestiżowych 

lokalizacjach.  

EtnoKraków/Rozstaje to miejsce spotkań, projekt otwarty na wielokulturowość, forum 

prezentacji muzyki z różnych stron świata w wykonaniu najlepszych zespołów 

międzynarodowej sceny world music i jednocześnie – możliwość popularyzacji 

najciekawszych polskich artystów reprezentujących stylistykę etnojazz, etno i world 

music - na forum międzynarodowym. 

 

więcej na: EtnoKraków/Rozstaje - EtnoKraków/Rozstaje 2022 | #savethedate (etnokrakow.pl) 

Organizator: Stowarzyszenie ROZSTAJE: u ZBIEGU KULTUR i TRADYCJI 

 

 

http://www.etnokrakow.pl/aktualnosci/etnokrakow-rozstaje-2022


 

 
 
 

NH FEST 

lipiec -sierpień 2022  

Nowohuckie Centrum Kultury,  al. Jana Pawła II 232 

 

Tygiel artystycznych i twórczych wydarzeń w Nowohuckim Centrum Kultury. 

Wszystkich tych, którzy tegoroczne wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach 

zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury. 

NH FEST to letnie koncerty, które odbywać się będą na dużej scenie plenerowej, 

ustawionej przed NCK. Zaczniemy 10 lipca od standardów muzyki filmowej  

i rozrywkowej w wykonaniu dętej Orkiestry Wojskowej w Krakowie, a zakończymy 28 

sierpnia koncertem jednego z najbardziej znanych zespołów z kręgu piosenki poetyckiej, 

turystycznej i autorskiej – Wolnej Grupy Bukowina. Pomiędzy tymi wydarzeniami ze 

sceny popłynie jazz, oraz bluesowe covery takich wykonawców jak: Jimi Hendrix, Bob 

Dylan, Leonard Cohen, Ray Charles w wykonaniu Antoniego Krupy i jego zespołu. 

Kolejne wieczory wypełnią francuskie walce i utwory Franka Sinatry. Czeka nas jeszcze 

swingowa potańcówka pod gwiazdami i występ legendy polskiego bigbitu Czerwono-

Czarnych. 

NH FEST to cykl spotkań na małej scenie plenerowej. Ho na pole! Telewizja śniadaniowa 

na kolację połączy magię ekranu i czar rzeczywistości. Widzowie każdorazowo zostaną 

uraczeni koncertem, pokazem kulinarnym oraz zaskakującymi rozmowami  

z zaproszonymi gośćmi. Różnorodność estradowa oraz integracja z widzami 

gwarantowana! NH FEST twórcze warsztaty i zajęcia z różnych dziedzin – taniec, 

muzyka, teatr, plastyka i rekreacja.  Dla najmłodszych, starszych i całkiem dorosłych. NH 

FEST to wystawy. W plenerze i w licznych galeriach NCK. Malarstwo. Fotografia. 

Techniki mieszane. 

więcej na: NH FEST - NH Fest 

Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury  

 

 

 

https://nhfest.pl/


 

 
 
 

21. Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka  

21st EAPR Triennial Conference 

4 – 8 lipca 2022  

Expo Kraków, ul. Galicyjska 9  

 

Wraz z początkiem lipca za sprawą unikatowego wydarzenia – Europejskiego 

Stowarzyszenia Badaczy Ziemniaka do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata, 

których praca poświęcona jest temu z pozoru niepozornemu warzywu. 

 Konferencja ta odbywa się co trzy lata, w różnych krajach Europy od 1960 roku. Po raz 

drugi odbędzie się w Polsce, po raz pierwszy w Krakowie. Warto w tym miejscu 

podkreślić, iż według danych Eurostatu z 2020 roku – Polska zajmuje drugie miejsce 

wśród państw Unii Europejskiej pod względem produkcji ziemniaków. Pod tym 

względem wyprzedzają nas jedynie Niemcy, które w 2020 roku odpowiadały za 21,2 

proc. produkcji kartofli w UE. Ziemniak, którego wszyscy znamy i który często gości na 

naszych stołach, stanowi nie tylko syty posiłek, ale i przedmiot licznych prac. Od lat 

fascynuje naukowców, czego przykładem będzie zbliżająca się konferencja w EXPO 

Kraków. Podczas licznych paneli zostaną poruszone wszystkie istotne tematy związane 

z ziemniakiem: od badań podstawowych i stosowanych, hodowli, doradztwa i aplikacji 

nowych technologii, do aspektów technicznych i ekonomicznych jego produkcji, 

przechowywania i przetwórstwa. Z całą pewnością będzie to niezapomniane 

wydarzenie, które w jednym miejscu i czasie skupi setki ekspertów. 

więcej na: https://eapr2020.pl/gb/ 

Organizator: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 

 

 

 

https://eapr2020.pl/gb/


 

 
 
 

28 Kongres EAES - European Association for Endoscopic Surgery and 

other Interventional Techniques 

5 – 8 lipca 2022  

Centrum Kongresowe ICE KRAKÓW, ul. Marii Konponickiej 17  

 

Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Endoskopowej (EAES) zostało założone w 1990 

roku i od tego czasu stało się rozwijającą i dynamiczną organizacją, która nadal odgrywa 

wiodącą rolę w chirurgii endoskopowej i pokrewnych technikach interwencyjnych.  

Oprócz organizowania corocznych Kongresów Europejskich Najwyższego Szczebla  

w różnych krajach europejskich, działania EAES skupiają się w zakresie edukacji, szkoleń, 

badań, rozwoju i publikacji, realizowanych za pośrednictwem różnych komitetów. 

W tym rok członkowie Stowarzyszenia spotykają się w Krakowie.  

 

wwięcej na: https://eaes.eu/ 

Organizatorzy: Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Endoskopowej, Towarzystwo 

Chirurgów Polskich  

 

  

https://eaes.eu/


 

 
 
 

Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy  

im. Zbigniewa Seiferta 

6- 9 lipca 2022  

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach 

 

Formuła konkursu jest otwarta, dopuszczamy różne style muzyczne, różne wykonania, 

różne kompozycje. Podmiotom zaangażowanym w organizację konkursu zależy na 

wyłonieniu indywidualności muzycznych na miarę Zbigniewa Seiferta, dlatego też 

liczymy na ciekawe doznania muzyczne, niespodzianki artystyczne i emocje związane  

z prezentacją muzyki artystów młodego pokolenia.  

Konkurs przeznaczony jest dla skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów wszystkich 

narodowości, w wieku do 38 roku życia, wykonujących jazz i muzykę improwizowaną. 

Organizatorzy akceptują wszystkie rodzaje skrzypiec i altówki, wiolonczeli w tym 

instrumenty akustyczne i elektryczne. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim. 

Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy im. Zbigniewa Seiferta odbywać się 

będzie we współpracy z Letnim Festiwalem Jazzowym w Piwnicy pod Baranami. 

 

więcej na: Seifertcompetition 

Organizator: Fundacja im. Zbigniewa Seiferta  

 

  

http://www.cracjazz.com/pol/hm.htm
https://seifertcompetition.com/


 

 
 
 

Festiwal Miłosza  

7-10 lipca 2022  

Pałac Potockich, Rynek Główny 20  

 

Festiwal Miłosza od początku był unikalnym, mocnym komentarzem do otaczającej nas 

rzeczywistości – politycznej, społecznej czy kulturowej – i niezmiennie uważamy, że nie 

może go zabraknąć, zwłaszcza w obliczu wyzwań, przed jakimi stoimy w tych  

i nadchodzących latach.  

Od początku otwieraliśmy się na środowisko poetyckie, na znanych i debiutujących 

twórców i twórczynie, na duże i małe oficyny, na poezję porywającą tłumy i na kameralną 

literaturę. Jesteśmy przekonani, że to ogromna wartość tego przedsięwzięcia, dlatego 

chcemy kontynuować owocną współpracę z ogólnopolskim środowiskiem poetyckim 

oraz nieocenioną Radą Programową i Radą Honorową Festiwalu. Mamy nadzieję dalej 

tworzyć ten wyjątkowy, różnorodny wielogłos poetyckich opowieści i poszerzać go  

o nowe. 

 

więcej na: Miłosz Festival (miloszfestival.pl) 

Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków Miasto 

Literatury UNESCO 

 

http://miloszfestival.pl/


 

 
 
 

35. ULICA Festival 

8 -10 lipca 2022  

Rynek Główny  

 

ULICA Festival to fenomenalne widowiska, spektakle teatralne, happeningi, 

improwizacje, a wreszcie kameralne i wielkoformatowe realizacje plenerowe. To 

wszystko każdego roku odgrywa się na najpiękniejszych ulicach i placach Krakowa. 

To czas, gdy TEATR, sztuka i wyobraźnia artystów z całego świata wychodzą na ULICĘ, 

by rozbawić, rozświetlić i wypełnić nowymi emocjami Twój dzień.   

 

więcej na: 34. Ulica Festvial 2021 - Teatr KTO 

Organizator: Teatr KTO  

 

 

  

https://teatrkto.pl/ulica-festival/


 

 
 
 

18. Festiwal Muzyki Polskiej 

8 -30 lipca 2022  

 

Festiwal organizowany jest od 2005 roku, a jego istotą jest nie tylko prezentowanie war-
tościowych dzieł polskich kompozytorów, powstałych od średniowiecza po współcze-
sność, ale i konfrontowanie ich z muzyką światową i ukazywanie w rozmaitych kontek-
stach.  
 
Organizatorzy stawiają sobie także za cel animowanie twórczości kompozytorskiej po-
przez zamawianie i prawykonywanie współczesnych dzieł muzycznych. 

Do tej pory gwiazdami festiwalu byli: pianiści Ivo Pogorelich i Nicolai Khozyainov, świa-
towej sławy skrzypek Nigel Kennedy, a także: Academy of St. Martin in the Fields,  
London Sinfonietta, Elżbieta Chojnacka, Akiko Suwanai, Piers Lane, Peter Jablonski, Jo-
nathan Plowright, Grigorij Żyslin i wielu innych. Wystąpiły także wybitne osobowości 
polskiej sceny muzycznej: Krzysztof Penderecki, Agnieszka Duczmal, Jerzy Maksymiuk. 
Festiwal gościł również wybitnych kompozytorów: Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja 
Góreckiego, Pawła Mykietyna. 

 

więcej na: Festiwal Muzyki Polskiej (fmp.org.pl) 

Organizator: Stowarzyszenie Muzyki Polskiej  

 

 

http://www.fmp.org.pl/


 

 
 
 

Letnie Brzmienia 2022 

8 lipca – 25 sierpnia 2022 

Centrum Sportu Parkowa, ul. Parkowa 12a 

 

Zapraszamy na Parkową w Krakowie na cykl plenerowych koncertów Letnie Brzmienia. 

W lipcu i sierpniu 2022 r. odbywać się tam będą koncerty najpopularniejszych polskich 

artystek i artystów. Na świeżym powietrzu zagrają: Nosowska, Zalewski, Brodka, Mery 

Spolsky, KARAŚ/ROGUCKI, Sobel, Sanah, MROZU i Kwiat Jabłoni. 

Letnie Brzmienia to ogólnopolska trasa koncertowa topowych polskich artystek  

i artystów. W lipcu na Parkowej usłyszymy rockowe riffy od Zalewskiego (8.07), 

charyzmatyczną Nosowską (15.07), muzyczną game changerkę Brodkę (16.07), słynącą 

z energetycznych koncertów i intrygujących stylizacji Mery Spolsky (22.07)i eklektyczną 

mieszankę popu, rapu, hip-hopu i trapu w wykonaniu Sobla (23.07). Sierpniowa scena 

Letnich Brzmień należeć będzie do jednej z najciekawszych wokalistek z nurtu tzw. 

quality pop – Sanah (6.08) i MROZA (19.08), który zabierze publiczność w świat 

porywającego pop-soulu. Nie zabraknie także znakomitych duetów, jak 

wszechstronnych muzyków z KARAŚ/ROGUCKI (21.08) czy pop-folkowego Kwiatu 

Jabłoni (25.08). 

więcej na: Letnie Brzmienia (eventim.pl) 

Organizator: Good Taste Production Sp. z o.o  

 

 

https://www.eventim.pl/campaign/letniebrzmienia/?affiliate=GTP


 

 
 
 

Ceramics in Europe 2022 

10-14 lipca 2022  

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17  

 

Konferencja Ceramika w Europie, jest wyjątkową okazją aby po dwóch latach pandemii, 

ponownie zjednoczyć światową społeczność ceramiczną w jednym miejscu i czasie.  

Na mocy porozumienia między Europejskim Towarzystwem Ceramicznym, 

Międzynarodową Federacją Ceramiczną i Międzynarodowym Komitetem 

Elektroceramiki oraz przy doskonałej współpracy międzynarodowej podjęto decyzję  

o połączeniu trzech głównych konferencji w jedną dużą konferencję.  

Oznacza to, że ECerS XVII, ICC9 i Electroceramics XVIII odbędą się jednocześnie  

w Krakowie w dniach 10-14 lipca 2022 r. co zapewni uczestnikom wydarzenia dostęp do 

wszystkich trzech konferencji, które odbywają się pod wspólnym tytułem Ceramika  

w Europie 2022. 

 

więcej na: https://icc2022.syskonf.pl/ 

Organizator: SYMPOSIUM CRACOVIENSE 

 

  

https://icc2022.syskonf.pl/


 

 
 
 

European Technical Coatings Congress ETCC 2022 

12 – 14 lipca 2022  

Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 

 

Miejsce spotkań i wyjątkowa okazja na tworzenie sieci globalnych ekspertów  

w dziedzinie produkcji – nauki – przetwarzania -dostawców materiałów i inwestorów. 

Udział w Kongresie, to szansa na zwiększoną widoczność wyników badań i wyników 

technicznych poprzez publikację artykułów w wiodących czasopismach naukowych. 

Europejki Kongres Powłok Technicznych ETC2022, to prestiżowe i ważne wydarzenie 

w tej dziedzinie, to możliwość poznania nowych rozwiązań zarządzania innowacjami 

technicznymi, naukowymi i zrównoważonymi.  

 

więcej na: www.etcc2022.org 

Organizatorzy: Polish Association of Chemical Engineers, Federation of Associations of 

Technicians for Industry of Paints in European Countries, JORDAN Group 

 

 

 

 

  

http://www.etcc2022.org/


 

 
 
 

Pearl Jam: Europe 2022 

14 lipca 2022, 18:00 

Tauron Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

W październiku 2020 roku minęło 30 lat od pierwszego koncertu Pearl Jam. Po 

dziesięciu albumach studyjnych, setkach wyjątkowych występów na żywo i oficjalnych 

bootlegów koncertowych zespół ciągle cieszy się uznaniem krytyków i sukcesem 

komercyjnym – sprzedał ponad 85 milionów albumów na świecie i w 2017 roku został 

wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. 

 

14 lipca 2022 r. zespół zagra w TAURON Arenie Kraków. To będzie jego druga wizyta  

w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. 

 

Więcej na: Pearl Jam – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

Organizator: Live Nation Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/pearl-jam-2/


 

 
 
 

Noc Jazzu 

16 lipca 2022 

 

Noc Jazzu to przedsięwzięcie organizowane w ramach cyklu Krakowskie Noce.  

W trakcie tej szczególnej Nocy prezentowane są różne gatunki jazzu w wykonaniu 

wybitnych artystów z całego świata. Koncerty odbywają się w miejscach dobieranych 

indywidualnie do charakteru muzycznych przedsięwzięć. 

Spotkania z melomanami w klubach trwają do późnych godzin nocnych. Przy realizacji 

Nocy Jazzu Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego współpracuje z Fundacją My 

Polish Heart, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Nowohuckim Centrum 

Kultury. Od kilku lat koncerty odbywają się na dziedzińcu Muzeum Sztuki Współczesnej 

w Krakowie MOCAK. 

Tegoroczna XV edycja Nocy Jazzu odbędzie sie tradycyjnie na Małym Rynku, na 

Dziedzińcu Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, a także w Dworku 

Białoprądnickim oraz Nowohuckim Centrum Kultury, na Dziedzińcu Muzeum Książąt 

Czartoryskich i w Sukiennicach. Po dwóch latach przerwy powrócą koncerty w klubach 

i kawiarniach. Na Małym Rynku, na zakończenie, planowany jest występ Philip Lassiter 

Show. W Nowohuckim Centrum Kultury odbędą się 3 koncerty: standardów jazzowych, 

jazzu ukraińskiego oraz Koncert Grażyny Auguścik z zespołem. W Centrum Kultury 

„Dworek Białoprądnicki” odbędzie się m.in. koncert Kuby Więcka i Pauliny Przybysz 

oraz The Flash. Wstęp na wszystkie koncerty będzie bezpłatny. 

więcej na: www.krakowskienoce.pl 

Organizator: Miasto Kraków  

  

 

 

  

http://www.krakowskienoce.pl/


 

 
 
 

23. Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza” 

16 -31 lipca 2022  

Rynek Główny  

Festiwal Tańców Dworskich to wydarzenie artystyczne, którego głównym celem są 

prezentacje związane z dziedzictwem tanecznym Krakowa, Polski, Europy, a nawet 

całego świata. Tegoroczna edycja Festiwalu będzie przebiegać wokół tematu komedii – 

baletu, istotnej formy dworskich widowisk łączących komedię i taniec.  

Pierwszym wydarzeniem inaugurującym Festiwal Tańców Dworskich będzie spektakl 

„Szachy” w wykonaniu Baletu Cracovia Danza prezentowany na scenie przed Galerią 

Krakowską. Nawiązując do tematyki festiwalu planujemy również zaprezentować na 

Rynku Głównym spektakl Baletu Cracovia Danza pt. „Pan Molier prosi do tańca” 

przygotowany specjalnie z okazji Roku Moliera na świecie. W tej panoramie choreografii 

stworzonych do komedii-baletów Moliera: „Małżeństwo z musu”, „Mieszczanin 

Szlachcicem” (J.B. Lully) i „Chory z urojenia” (M.A.Charpentier) oprócz zawodowych 

artystów wystąpią również uczniowie polskich państwowych szkół baletowych 

uczestniczący w festiwalowym master-class, a także specjalny gość Festiwalu Pierre-

Francois Dollé. 

Tradycyjnym już wydarzeniem festiwalu, planowanym również w tej edycji będzie 

polonez poprowadzony przez tancerzy Baletu Cracovia Danza dla obecnej na płycie 

Rynku krakowskiego publiczności. Zorganizowany w sobotę, po wieczornym spektaklu 

będzie możliwością przeżycia wspólnego tańca i włączenia się obecnych na spektaklu 

osób do wydarzeń festiwalowych. 

więcej na: cracoviadanza.pl 

Organizator: Balet Cracovia Danza  

 

https://cracoviadanza.pl/


 

 
 
 

International Conference on Experimental Mechanics ICEM2022 

17 – 21 lipca 2022  

Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33 

 

Międzynarodowe Konferencje Mechaniki Doświadczalnej mają długoletnią tradycję 

(1959 Delft, 1962 Paryż, 1966 Berlin, 1970 Cambridge, 1974 Udine, 1978 Monachium, 

1982 Hajfa, 1986 Amsterdam, 1990 Kopenhaga, 1994 Lizbona, 1998 Oksford, 2004 

Bari, 2007 Aleksandropoulis, 2010 Poiters, 2012 Porto, 2014 Cambridge, 2016 Rodos, 

2018 Bruksela). Konferencje organizowane są pod auspicjami Europejskiego 

Towarzystwa Mechaniki Doświadczalnej (EuraSEM). 

ICEM skupia uznanych na całym świecie ekspertów i młodych badaczy w celu wymiany 

pomysłów na różne tematy mające wspólny związek "Mechanika eksperymentalna". 

ICEM działa również jako platforma do nawiązywania połączeń między różnymi 

zespołami badawczymi, które próbują budować i rozwijać przyszłą współpracę 

naukową. 

ICEM19 odbędzie się po raz pierwszy w Krakowie jak i w Polsce. Konferencja skupi się 

na technikach eksperymentalnych i pomiarowych do dokładnego badania właściwości 

mechanicznych różnych materiałów, konstrukcji inżynieryjnych i systemów, które są 

niezbędne do stworzenia fizycznych podstaw i zapewnienia weryfikacji metod 

analitycznych lub numerycznych w projektowaniu inżynierskim. 

więcej na: ICEM2022 - Home (icem19.org) 

Organizator: Instytut Podstawowych Problemów Techniki POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

  

https://icem19.org/en


 

 
 
 

Harry Styles: Love on Tour 

18 lipca 2022, 17:00 

Tauron Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

Wyjątkowy artysta, Harry Styles, stał się jednym z największych i najbardziej 

wpływowych artystów muzycznych. Jego debiutancki album solowy, zatytułowany 

Harry Styles, stał się jednym z dziesięciu najlepiej sprzedających się albumów roku na 

świecie i wśród artystów płci męskiej miał największą sprzedaż w pierwszym tygodniu  

 w historii. Jego drugi album, Fine Line, znalazł się na szczycie listy Billboard 200 tuż po 

wydaniu, czyniąc go drugim numerem jeden w Stanach Zjednoczonych i przechodząc do 

historii list przebojów, dzięki największej tygodniowej sprzedaży jako solowy artysta  

w Wielkiej Brytanii.  

Harry Styles jest również znany jako artysta dający niesamowite występy na żywo. Jego 

koncerty są pełne znanych na całym świecie hitów Artysty, takich jak Sign of the Times, 

Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar czy Kiwi. 

 

więcej na: Harry Styles – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

Organizator: Live Nation Polska  

 

 

 

 

 

 

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/harry-styles-love-on-tour/


 

 
 
 

Krakowskie Miniatury Teatralne  

18-24 lipca 2022 

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 

 

 

Festiwal Krakowskie Miniatury Teatralne to zawsze wielkie święto teatru, wypełnione 

kulturą i rozrywką najwyższej klasy: najlepsze spektakle teatralne – prezentowane w 

Krakowie po raz pierwszy, najwybitniejsi aktorzy, spotkania z twórcami i wspaniała, 

festiwalowa publiczność. 

 

więcej na: www.krakowskieforum.pl 

Organizator: Krakowskie Forum Kultury  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.krakowskieforum.pl/


 

 
 
 

Capella Cracoviensis: Naturzyści  

Spektakl plenerowy 

22 lipca 2022, 18:00 

Las Wolski  

 

W lipcu Capella Cracoviensis wyprowadza muzykę w plener. Wiosenna noc, zielony cień 

lip, bicie dzwonów, kołysanie fal jeziora, śpiew skowronka, piosenka jesienna, trele 

słowika, szum drzew – te dźwięki słychać nie tylko w przyrodzie. Brzmią także  

w Pieśniach do śpiewania na świeżym powietrzu (Lieder im Freien zu singen) Felixa 

Mendelssohna. W ten sposób kompozytor chciał wprowadzić w czyn swą myśl, która 

zrodziła się niemal dwieście lat przed iPodem: „Muzyka jest naturalna dopiero wtedy, 

kiedy czwórka przyjaciół, idąc do lasu na spacer, może zabrać ją ze sobą i w sobie”. 

Śpiewacy Capelli Cracoviensis i Cezary Tomaszewski, autor koncepcji i reżyser 

Naturzystów, postanowili bardzo dosłownie wypełnić wolę kompozytora – i wracając do 

projektu sprzed dekady, ponownie wykonają te pieśni... w lesie. 

Naturzyści to projekt - konglomerat – połączenie pieśni, teatru plenerowego i leśnych 

podchodów. Dowiezieni do punktu startowego i uzbrojeni w mapy słuchacze będą 

wędrować po Lasku Wolskim w poszukiwaniu kolejnych muzyczno-teatralnych 

niespodzianek. Wystarczy zarezerwować bilet i stawić się w umówionym miejscu. 

Kompas, suchy prowiant, maść na komary i koc piknikowy nie są nieodzowne, choć mogą 

okazać się przydatne.  

więcej na: www.capellacracoviensis.pl 

Organizator: Capella Cracoviensis  

 

 

  

http://www.capellacracoviensis.pl/


 

 
 
 

Męskie Granie 2022 

29-30 lipca 2022 

Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39 

 

Przed nami największa edycja Męskiego Grania w historii. Na dwóch scenach 

wydarzenia sponsorowanego przez markę Żywiec wystąpi prawie 80 polskich artystów 

reprezentujących odmienne konwencje i style, w tym m.in. Dawid Podsiadło, Daria 

Zawiałow, Maria Peszek, Ørganek, Sanah, Sobel oraz oczywiście Męskie Granie 

Orkiestra 2022 w składzie: Bedoes, Kwiat Jabłoni i Zalewski. Trasa zagra w aż ośmiu 

miastach, a koncerty będą się odbywały zarówno w piątki, jak i soboty.  

W piątek wystąpią na scenie głównej: Brodka; Karaś/Rogucki; Natalia Przybysz; Ralph 

Kaminski; Dawid Podsiadło, na scenie Ż: Bedoes; Jakub Skorupa; Meek, Oh Why?; Rita 

Pax – Tribute to Breakout; Yana; Żurkowski 

W sobotę w Krakowie zagrają na scenie głównej: Igo; Kwiat Jabłoni; Mrozu; 

WaluśKraksaKryzys; Męskie Granie Orkiestra 2022 (Bedoes, Kwiat Jabłoni, Zalewski), 

na Scenie Ż: Ania Leon; Ars Latrans Orchestra: Sztuka Miłości; Martin Lange; Szczyl; 

Wojtek Mazolewski: Yugen; Zdechły Osa. 

 

  



 

 
 
 

Krakowski Festiwal Tańca 

1- 7 sierpnia 2022  

Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 

 

Krakowski Festiwal Tańca to nowa inicjatywa Krakowskiego Centrum 

Choreograficznego, scalająca dotychczasowe marki KCC: Festiwal Tańca 

Współczesnego SPACER, konkurs choreograficzny 3…2…1…TANIEC! oraz 

BalletOFFFestival w jedno wydarzenie o międzynarodowym charakterze i skrojone na 

znacznie większą skalę. Będzie się ono odbywać latem każdego roku w Nowohuckim 

Centrum Kultury.   

Celem festiwalu jest podniesienie znaczenia tańca współczesnego na tle innych dziedzin 

sztuki, ukazanie jego bogactwa, interdyscyplinarnego potencjału, prowokowanie 

dyskursu jego uczestników wobec sztuki oraz uwalnianie twórczego potencjału 

tancerzy, choreografów i performerów.  

Przegląd poprzedzają rezydencje twórców – premiery ich spektakli odbywać się będą w 

trakcie festiwalu. Dodatkowo w programie: warsztaty taneczne z pedagogami z Polski  

i zagranicy dla osób na różnym poziomie zaawansowania i w różnym wieku, spektakle 

taneczne, panele dyskusyjne oraz wydarzenia towarzyszące. 

więcej na: Krakowski Festiwal Tańca 2022 - Krakowskie Centrum Choreograficzne (nck.krakow.pl) 

Organizatorzy: Nowohuckie Centrum Kultury, Krakowskie Centrum Choreograficzne  

 

  

https://nck.krakow.pl/kcc/krakowski-festiwal-tanca-2022/


 

 
 
 

79. Tour de Pologne 

5 sierpnia 2022, 10:00 

Błonia, al. Focha / al. 3 Maja / ul. Piastowska 

 

Wielki finał Tour de Pologne UCI WorldTour już tradycyjnie odbędzie się w Krakowie. 

Tym razem kolarze wystartują spod siedziby włoskiej firmy Valsir w Skawinie. I chociaż 

start i meta są położone niedaleko od siebie, aby dotrzeć do Krakowa zawodnicy muszą 

pokonać ponad 180 kilometrów. 

 O ostatnie punkty dla najlepszego górala będzie można powalczyć na trzech Premiach 

Górskich PZU. Położone są one w Bieńkówce I kat., gminie Budzów III kat. oraz  

w Podstolicach III kat. Do zdobycia będą także dwie Premie Lotne LOTTO. Jedna  

w Lanckoronie, a druga w Myślenicach. Etap zakończą trzy 5 kilometrowe rundy.  

Na krakowskich Błoniach poznamy zwycięzcę 79. Tour de Pologne UCI WorldTour. 

więcej na: Tour de Pologne 

Organizator: Lang Team 

 

  

https://www.tourdepologne.pl/


 

 
 
 

Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej  

6–21 sierpnia 2022  

Rynek Główny  

 

Jest to sztandarowe wydarzenie o bogatej tradycji oraz silnej i ugruntowanej marce, 

którego początki sięgają lat 70-tych XX wieku. Pierwsze Targi Sztuki Ludowej 

zorganizowane zostały w 1973 roku przez CEPELIĘ, której idei jesteśmy 

kontynuatorami i partnerami. Impreza ta zyskała niemal od razu ogromną popularność  

i niezwykłe uznanie zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów odwiedzających 

nasze miasto, a także przedstawicieli twórczych środowisk ludowych. 

W tym roku chcemy aby targi był największą i najpełniejszą prezentacją polskiej sztuki 

ludowej oraz rękodzieła artystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, stwarzając 

tym samym warunki do ratowania tradycyjnego rzemiosła i twórczości ludowej oraz 

promocji szeroko pojętego folkloru. 

 

więcej na: imagokrakow.pl 

Organizator: IMAGO CENTRUM SZTUKI LUDOWEJ Sp. z o.o. 

 

  



 

 
 
 

Festiwal Pierogów  

11-15 sierpnia 2022  

Mały Rynek  

 

Staropolskie przysłowie głosi „chata bogata nie węgłami, ale pierogami” – zatem Kraków 

to jedno z najbogatszych miast na świecie! Przekonać się o tym można podczas Festiwalu 

Pierogów organizowanego co roku w sierpniu. Wiodącym punktem festiwalu jest 

rywalizacja pomiędzy stoiskami gastronomicznymi o dwie nagrody: przyznawaną przez 

jurorów statuetkę św. Jacka z pierogami oraz nagrodę publiczności – statuetkę 

Kazimierza Wielkiego. 

Na najlepsze pierogi zagłosować może każdy, kto odwiedzi Mały Rynek oraz skosztuje 

oferowanych produktów i wypełni kupon konkursowy. Oprócz kilkudniowego 

ucztowania i poznawania czasem nieznanych dotąd pierogowych smaków, festiwalowi 

towarzyszy program artystyczno-muzyczny, warsztaty kulinarne, pokazy florystyczne, 

tradycyjne święcenie ziół, a także konkurs na najpiękniejszy bukiet zielny. 

Festiwal Pierogów, zainaugurowany w 2003 roku przez KBF, realizowany jest obecnie 

we współpracy z Krakowską Kongregacją Kupiecką. 

 

więcej na: Strona główna (kongregacja.pl) 

Organizator: Krakowska Kongregacja Kupiecka, KBF  

 

http://kongregacja.pl/


 

 
 
 

Urodziny Smoka – piknik plenerowy  

14 sierpnia 2022  

 

W sierpniu 2022 na krakowskich Błoniach wyrośnie średniowieczna osada, tworzona 

przez grupę rekonstrukcyjną Wojów Nadwiślańskich. Nie zabraknie tu atrakcji dla dzieci 

i dorosłych, będzie można np. przyjrzeć się pracy kowala i garncarza, posłuchać 

średniowiecznej kapeli, a nawet wziąć udział w dawnych zabawach plebejskich. 

W urodziny Smoka Wawelskiego, w Krakowie planowany jest niezwykły event: 

stworzenie na Błoniach żywego, tzn. złożonego z ochotników, obrazu legendarnej bestii, 

który zostanie następnie uwieczniony z powietrza za pomocą drona. Miasto liczy na 

tłumne stawienie się uczestników chętnych do zabawy – być może uda się ustanowić 

rekord Polski. 

 

więcej na: krakow.pl  

Organizator: Miasto Kraków  

 

 

  



 

 
 
 

Noc Cracovia Sacra 

14 -15 sierpnia 2022 

 

Noc Cracovia Sacra  to przedsięwzięcie organizowane w ramach cyklu Krakowskie Noce. 

Ideą projektu jest popularyzacja uczestnictwa w kulturze, poprzez tworzenie 

atrakcyjnej oferty, adresowanej zarówno do mieszkańców Krakowa, jak  

i odwiedzających miasto turystów, ale także promocja dziedzictwa i kultury Krakowa 

oraz jego potencjału twórczego. 

Program każdej Krakowskiej Nocy jest niepowtarzalny; zbudowany wokół tematu 

przewodniego, bądź prezentujący wydarzenia, premiery, projekty ostatniego sezonu 

artystycznego. Wstęp na wszystkie wydarzenia, zarówno w siedzibach instytucji, jak  

i w plenerze, jest bezpłatny lub za przysłowiową złotówkę. Każdego roku w projekcie 

uczestniczy ponad 180 tys. odbiorców. 

Noc Cracovia Sacra ukazuje fenomen kultury duchowej Krakowa i odbywa się od 2008 

roku.  

 

więcej na: www.krakowskienoce.pl 

Organizator: Miasto Kraków  

 

 

 

 

  

http://www.krakowskienoce.pl/


 

 
 
 

14. Kraków Summer Animation Days 

15-17 sierpnia 2022  

 

 

Program, organizowanego od 1994 r. w Krakowie festiwalu, skupia się wokół animacji 

oraz etiud studenckich. W 2021 nagrody Grand Prix – Złotego Jabberwocky oraz 

nagrodę publiczności otrzymała animacja Joanny Quinn, nominowana do Oskara 

Kwestia smaku. 

więcej na: http://www.ksad.pl/about.html 

Organizator: Fundacja Promocji Kultury Artystycznej, Filmowej i Audiowizualnej 

Etiuda&Anima. 

 

 

 

  

http://www.ksad.pl/about.html


 

 
 
 

XIX Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 

18 – 20 sierpnia 2022 

TAURON Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

Najlepszy towarzyski turniej na świecie – XIX Memoriał Huberta Jerzego Wagnera – 

zostanie rozegrany w dniach 18-20 sierpnia 2022 roku w TAURON Arenie Kraków. Do 

naszego kraju przyleci trzech atrakcyjnych rywali, którzy razem z biało-czerwonymi 

stworzą niepowtarzalne widowiska. Memoriał Wagnera gości w Krakowie 

nieprzerwanie od 2016 roku (impreza nie odbyła się w 2020 roku z powodu pandemii 

koronawirusa). Obecna, XIX edycja będzie już zatem szóstym z rzędu turniejem 

rozgrywanym w TAURON Arenie Kraków. 

Reprezentacja Polski, prowadzona przez nowego selekcjonera Nikolę Grbicia, zmierzy 

się w Krakowie z rywalami z Argentyny, a także Iranu i Serbii. 

więcej na: Home - Fundacja Huberta Jerzego Wagnera (fundacjawagnera.pl) 

Organizatorzy:, Polska Siatkówka, Fundacja Huberta Jerzego Wagnera, Miasto Kraków 

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie   

 

 

 

https://fundacjawagnera.pl/


 

 
 
 

Kraków Live Festival 

19-20 sierpnia 2022 

Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jana Pawła II 39  

 

Kraków Live Festival to dwa dni niezapomnianych przeżyć z artystami światowego 

formatu. Festiwal jest swoistym zakończeniem sezonu festiwalowego w Polsce – co roku 

przyciąga kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki, którzy do białego rana bawią się przed 

scenami i w miasteczku gastronomicznym. 

W przestrzeni przeznaczonej na festiwal co roku powstają dwie sceny muzyczne, 

miasteczko gastronomiczne oraz miejsce działań około-muzycznych. Line-up festiwalu 

skierowanego przede wszystkim do młodych odbiorców opiera się na wykonawcach 

światowego formatu, jak i starannie wyselekcjonowanej grupie polskich artystów. 

Festiwal co roku przyciąga kilkadziesiąt tysięcy fanów muzyki i jest swoistym 

zakończeniem sezonu festiwalowego w Polsce. Duży nacisk w pozamuzycznej ofercie 

festiwalu położony jest na umożliwienie festiwalowiczom korzystania z bogatej oferty 

kulturalnej miasta Kraków. 

 

więcej na: livefestival.pl 

Organizator: Alter Art Festival, KBF jest partnerem komunikacyjnym wydarzenia 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

Andrea Bocelli: The World's Most Beloved Tenor 

27 sierpnia 2022, 19:00 

Tauron Arena Kraków, ul. Lema 7  

 

Wybitny włoski tenor Andrea Bocelli wystąpi 27 sierpnia 2022 roku w Tauron Arenie 

Kraków. Ten wyjątkowy, ceniony na całym świecie artysta powraca po trzech latach do 

stolicy Małopolski. Jego koncerty od lat cieszą się niezwykłą popularnością, a bilety 

zostają wyprzedane na długo przed datą wydarzenia. 

W Krakowie tenor zaprezentuje swój bardzo bogaty repertuar, który zawiera 

najbardziej znane i najpiękniejsze perły z jego całej muzycznej twórczości. Niewątpliwie 

będzie to wielkie wydarzenie zarówno dla miłośników operowych arii, jak i ballad muzyki 

popularnej. Artyście na scenie towarzyszyć będzie orkiestra, chór oraz wyjątkowi goście 

towarzyszący.  

 

więcej na: Andrea Bocelli – TAURON Arena Kraków (tauronarenakrakow.pl) 

Organizator: Makroconcert  

 

  

https://www.tauronarenakrakow.pl/event/andrea-bocelli-3/


 

 
 
 

ICE CLASSIC Patricia Kopatchinskaja 

30 sierpnia, 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 odbył się już koncert  

15 czerwca 19:30 FABIO BIONDI,  przed nami koncerty 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/

