KRAKOWSKI SPACER
Chodź ze mną dzisiaj na spacer –
wzdłuż Plant, pomiędzy drzewami.
Nakarmimy krakowskie gołębie,
spotkamy się z legendami, historiami…

K

raków jest miastem wyjątkowym – starym, dostojnym i pięknym,
ale też pełnym różnorodnych wydarzeń: koncertów, festiwali, targów, jarmarków, pochodów, biegów...
i ogromnej ilości innych imprez dla wszystkich:
dla mieszkańców i dla gości, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dla rodzin i szkolnych grup
wycieczkowych.
Warto zatem wiedzieć, co i gdzie możemy zobaczyć w Krakowie, co jest szczególnie interesujące
lub zabawne, gdzie iść całą rodziną, aby miło
i ciekawie spędzić czas. Dlatego zachęcamy do
skorzystania z informacji, które przygotowaliśmy
dla wszystkich chcących poznać atrakcje naszego miasta. W szczególności kierujemy je do rodzin z dziećmi i opiekunów grup wycieczkowych,
poszukujących propozycji aktywnych form poznawania Krakowa.
Możliwości jest bardzo wiele – od otwartych i cyklicznych imprez odbywających się w poszczególnych częściach roku po warsztaty, wycieczki
i inspirujące gry, organizowane właściwie przez wszystkie krakowskie
muzea i instytucje kultury, ale też różne fundacje i stowarzyszenia.
Aby ułatwić dokonanie wyboru z bogatej oferty Imprez, przedstawiamy
tę część, która może być szczególnie atrakcyjna dla wszystkich rodzin
z dziećmi, zarówno tych mieszkających w Krakowie, jak i przyjeżdżających
do naszego miasta, by go zwiedzić i poznać.
Kiedy się wybrać do Krakowa i w czym uczestniczyć? – odpowiedzi przedstawiamy w części WYDARZENIA CYKLICZNE
Co w Krakowie warto zobaczyć, zwiedzić i poznać? – propozycje prezentujemy w części MIEJSCA i ATRAKCJE
Przy poznawaniu Krakowa, jego tajemnic, zakątków i różnorakich atrakcji
towarzyszyć nam będą opisy różnych miejsc i wydarzeń oraz strofy wiersza
Aleksandry Rzońcy, zachęcającego do wspólnej, wyjątkowej wędrówki…
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CZĘŚĆ I – WYDARZENIA CYKLICZNE
Chodź ze mną dzisiaj na spacer…
Razem spojrzymy na miasto,
na wszystko co się w nim dzieje,
zwiedzimy niezwykłe zakątki,
a może i targi w niedzielę?...

WIOSNA, LATO
Wielkanocne świętowanie
Targi Wielkanocne

organizator: Krakowska Kongregacja
Kupiecka
termin ruchomy: marzec/kwiecień
www.kiermasze.com.pl
www.kongregacja.pl
Każdego roku, kilka dni przed Wielkanocą, na
Rynku Głównym pojawiają się kolorowe stragany,
a na nich: baranki, kurczaczki, pisanki, koszyczki… i palmy, i stroiki, i wszelkie
świąteczne ozdoby. Tradycyjny Jarmark Wielkanocny to świetna okazja
do poznania i zakupu małopolskich wyrobów regionalnych. Można podziwiać sposób wykonywania koronkowych czy haftowanych obrusów
świątecznych, ręcznie malowanej ceramiki, plecionek i wielu innych pięknych przedmiotów. Można też skosztować tradycyjnych potraw i kupić
wspaniałe świąteczne wypieki, pieczywo i wędliny oferowane przez krakowskich kupców i restauratorów.
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Emaus

organizator: Paraﬁa Prepozytury Najświętszego Salwatora
w Krakowie i Dom Zwierzyniecki
(oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
termin: Poniedziałek Wielkanocny
www.paraﬁasalwator.pl
www.mhk.pl/oddzialy/dom-zwierzyniecki
Wyprawa na Salwator w drugi dzień Świąt Wielkanocnych to tradycja znana w Krakowie od średniowiecza, a wywodzi się ona od odpustu w kościele
św. Salwatora – znajdującym się kiedyś poza miastem – na który tłumnie udawali się mieszkańcy Krakowa. Co roku przy klasztorze sióstr norbertanek
ustawiane są kramy, na których kupić można odpustowe cudeńka – tradycyjne drzewka życia i rzeźbione ﬁgurki Żydów, zabawki, ozdoby, pierścionki oraz słodycze: cukierki o zapomnianych smakach,
wielkie lizaki, piernikowe serca, watę cukrową. Są też balony, karuzele,
strzelnice i mnóstwo innych atrakcji, a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje wystawę plenerową poświęconą świątecznym zwyczajom
i zaprasza dzieci na warsztaty, podczas których mogą wykonać własnoręcznie zabawki, np. odpustowe pukawki czy drzewka życia.

Tradycyjne Święto Rękawki

organizator: Dom Kultury „Podgórze”
termin: wtorek po Wielkanocy
www.dkpodgorze.krakow.pl
W poświąteczny wtorek, gdy jeszcze nie trzeba iść
do szkoły czy przedszkola, warto wybrać się na Rękawkę, która odbywa się pod kopcem Kraka. Jest to
tradycyjny obyczaj odwołujący się do prasłowiańskich obrzędów, a nazwany Rękawką na pamiątkę
legendy o usypaniu kopca Kraka przez wdzięcznych poddanych, którzy ziemię na mogiłę władcy
nosili w rękawach. Kiedyś na stokach kopca odbywały się swoiste zawody: z wierzchołka kopca toczyły się kołacze i inne łakocie oraz drobne monety,
a zebrać je mogli najszybsi i najzręczniejsi. Obecnie
podczas festynu można poznać stare obyczaje czy
średniowieczne rzemiosło i stroje oraz obejrzeć rekonstrukcyjne przedstawienia codziennego życia w ówczesnych osadach lub uczestniczyć
w potyczkach wojów i rycerzy.
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Nauki odkrywanie, świata doświadczanie, czyli zabawa
i przygoda z nauką i kulturą
Festiwal Nauki

organizator: krakowskie uczelnie wyższe
termin: maj
www.festiwalnauki.krakow.pl
Każde dziecko ma w sobie coś z naukowca! Aby się
o tym przekonać, wystarczy wybrać się całą rodziną
lub grupą szkolną czy przedszkolną na Festiwal
Nauki w Krakowie, który organizowany jest od czasu
obchodów 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej (czyli od 2000 r.). W trakcie przygotowanych
przez krakowskie uczelnie prezentacji, pokazów, wykładów i wystaw wszyscy (i dzieci, i dorośli) mogą zaspokoić swoją naturalną ciekawość poznawczą
i przekonać się, że naukowe eksperymentowanie to
fascynująca przygoda. W czasie gdy dzieci pochłonięte będą wykonywaniem kolejnych doświadczeń,
rodzice i dorośli opiekunowie mogą im towarzyszyć
lub poszukać innych atrakcji, które umknęły uwadze dzieci. Po zakończeniu Festiwalu będzie można wielokrotnie wracać do niego w rozmowach i wspólnych zabawach w odkrywców.

Krakowska Noc Muzeów

organizator: Urząd Miasta Krakowa, krakowskie muzea
termin: maj
www.krakowskienoce.pl
Nocne wyście do muzeum to naprawdę niezwykłe
przeżycie! Zawsze też jest związane z odkryciem
nowej tajemnicy, gdyż organizatorzy przygotowują
w muzeach wyjątkowe atrakcje i specjalne pokazy,
zabawy dla dzieci i warsztaty dla dorosłych, prezentacje multimedialne i koncerty. A wszystko to w zabytkowych wnętrzach, które pod osłoną nocy stają
się jeszcze bardziej tajemnicze i robią nieprawdopodobne wrażenie. Atrakcją jest też pamiątkowa moneta w symbolicznej cenie 1 złotego, dzięki której
można wejść do wszystkich placówek muzealnych
biorących udział w Nocy Muzeów.
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Krakowski Piknik Archeologiczny

organizator: Muzeum Archeologiczne w Krakowie
termin: czerwiec
www.ma.krakow.pl
Wszystkich pragnących zostać poszukiwaczami skarbów lub odkrywcami zaginionych cywilizacji zainteresować powinien Krakowski Piknik Archeologiczny,
podczas którego prezentowane są tajniki poszukiwań
archeologicznych, przygotowywane jest obozowisko
łowców mamutów wraz z miejscami do rozniecania
ognia dawnymi sposobami czy pracy prehistorycznych rzemieślników wykonujących przedmioty i ubiory znane z epoki brązu i żelaza. Każdy może też spróbować wykonać własnoręcznie przedmioty z gliny, wosku, sznurka, bo
na pikniku nie brakuje stanowisk współczesnych twórców wykonujących
dawne zawody: garncarstwo, kowalstwo, pszczelarstwo, wikliniarstwo…
i wiele innych.

Zwyczajów kultywowanie i legend
poznawanie
Wielka Parada Smoków

organizator: Teatr Groteska
termin: czerwiec
www.paradasmokow.pl
Miłośnicy wawelskiego smoka i znawcy wszelkich innych smoków co roku spotykają się na Wielkiej Paradzie Smoków, która organizowana jest od 2000 r.
i gromadzi tysiące widzów. W paradzie biorą udział
dzieci, które poruszają wykonanymi przez siebie
smokami. Smoki z różnych stron świata przechodzą
w barwnym korowodzie przez ulice Krakowa, towarzyszą im artyści, akrobaci, orkiestry. Impreza kończy
się wielkim plenerowym widowiskiem na Wiśle, podczas którego ogromne dmuchane potwory poruszają
się w takt muzyki, a światła i sztuczne ognie je „ożywiają”, wprawiając w zachwyt tłumy widzów. Udział
w smoczym święcie to fantastyczna zabawa dla
dzieci i ich rodziców.
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Pochód Lajkonika

organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
termin: czerwiec
www.mhk.pl
Lajkoniku laj, laj!… Ta piosenka przyzywająca
legendarnego Lajkonika związana jest z corocznym pochodem zwierzynieckiego konika, a odbywa się on w czwartek po święcie Bożego
Ciała i zawsze towarzyszą mu tłumy krakowian
i turystów. Pochód ten znany jest od średniowiecza i rozpoczyna się na dziedzińcu klasztoru
sióstr norbertanek na Zwierzyńcu, gdzie Lajkonik tańczy tradycyjny taniec z chorągwią. Potem
w otoczeniu przebranych harcowników udaje
się ulicami Krakowa na Rynek Główny. Po drodze wstępuje do pobliskich barów i sklepów, by
przy głośnych i piskliwych dźwiękach kapeli janczarów postraszyć buławą, ale rozdawane hojnie uderzenia przynieść mają tylko szczęście.
Spotkanie z Lajkonikiem to jedyna w swoim rodzaju możliwość osobistego uczestnictwa w legendzie. Warto to przeżyć chociaż raz w życiu.

Intronizacja Króla Kurkowego

organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Krakowskie Bractwo Kurkowe
termin: czerwiec (po święcie Bożego Ciała)
www.mhk.pl
Kraków to miasto prawdziwie królewskie! Do dzisiaj można tu
uczestniczyć w corocznej intronizacji nowego Króla Kurkowego. Jest
to jedna z najstarszych krakowskich tradycji, gdyż Bractwo Kurkowe
utworzone w połowie XIII w., każdego roku urządzało strzelanie
o tytuł Króla Kurkowego. Zostawał nim najlepszy strzelec. Po rozstrzygnięciu konkursu strzelców następowała
uroczystość intronizacji. Od wieków przebiega ona zgodnie z rytuałem – nowy król
przybywa w pochodzie wraz z orszakiem Kurkowych Braci na krakowski Rynek Główny,
gdzie otrzymuje srebrnego kura i składa hołd
miastu. Od kilkunastu lat w tym samym dniu
odbywa się też konkurs dla dzieci o tytuł
Małego Króla Kurkowego, on też odbiera
swoje insygnia.
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Wianki

organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe
termin: czerwiec
www.wianki.eu
Kiedyś na przełomie wiosny i lata
młode dziewczęta splatały wianki
i rzucały je na fale płynącej wody.
Chłopcy zaś łowili te wianki i tak dobierały się pary, które potem długo bawiły się przy ogniskach. W Krakowie
do tej pory urządzana jest w noc świętojańską wielka zabawa zwana Wiankami, która nawiązuje do pradawnych,
pogańskich obrzędów. Zawsze przeprowadzany jest konkurs na najpiękniejszy wianek, a zabawę przy ogniskach zastępują pokazy sztucznych ogni i nocna muzyczna impreza
organizowana w zakolu Wisły u stóp Wawelu.

Jarmark Świętojański

organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe
termin: czerwiec
www.jarmarkswietojanski.eu
Jedną ze wspaniałych okazji do zabawy
jest uczestnictwo w Jarmarku Świętojańskim, który nawiązuje do tradycji
kupieckich średniowiecznego Krakowa,
a także prezentuje złote czasy Jagiellonów. Przygotowane na Bulwarze
Czerwieńskim kramy tworzą swoiste
miasteczko pełne kuglarzy, wędrownych grajków, rzemieślników i kupców,
którzy krzątają się między stołami
z jadłem, stoiskami z biżuterią i dawnymi strojami, pokazują broń, codzienne sprzęty czy drewniane zabawki. Dzieci uczestniczyć mogą w pokazach, grach i zabawach, podczas których ćwiczą umiejętności żonglowania, chodzenia na szczudłach,
plecenia wianków, rozpoznawania ziół, a także poznają życie i obyczaje
krakowskich żaków.
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Wakacyjne rozbawianie

Niezapomniane z historią spotkanie

Małopolski Piknik Lotniczy

Średniowiecze da się lubić

organizator: Muzeum Lotnictwa Polskiego
termin: ostatni weekend czerwca
www.pikniklotniczy.krakow.pl
Małopolski Piknik Lotniczy to wyjątkowa
impreza rodzinna i zarazem największe
w Polsce cywilne pokazy lotnicze, które
każdego roku gromadzą kilkadziesiąt tysięcy widzów. Z zaciekawieniem podziwiają oni niezwykłe popisy i kunszt pilotów akrobacyjnych. Dzięki różnorodnym
wystawom i prezentacjom uczestnicy pikniku mogą się też zapoznać z unikatowymi
eksponatami zgromadzonymi w Muzeum
Lotnictwa. Podczas pikniku oglądać również można historyczne inscenizacje z udziałem grup rekonstrukcyjnych i sprzętu wojskowego, a po
pokazach zabawić się w wesołym miasteczku, zaspokoić głód na stoiskach gastronomicznych, zakupić pamiątki i okolicznościowe elementy
na stoiskach handlowych.

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

organizator: Teatr KTO
termin: lipiec
www.teatrkto.pl

Okres wakacji sprzyja plenerowym imprezom dostępnym w różnych miejscach
miasta. Jednym z nich jest festiwal teatrów
ulicznych. Większość spotkań, prezentacji
i przedstawień odbywa się na Rynku
Głównym. Spektakle teatralne to wyjątkowe widowiska, charakteryzujące się wysokim poziomem artystycznym, które
grane w plenerze o różnych porach dnia
dostarczają niezwykłych przeżyć. Festiwal
umożliwia przenikanie się różnych tradycji
i sprawia, że każdy może poczuć się zarazem aktorem, śpiewakiem, artystą.
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organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
termin: lipiec–sierpień
www.mhk.pl
Wakacyjne podróże do Krakowa, to także możliwość odbycia podróży w czasie. Wystarczy tylko
przyjść do Barbakanu, gdzie przez letnie miesiące
trwają spotkania ze średniowieczem. Pracownicy
Muzeum Historycznego, ale też i rzemieślnicy,
pasjonaci dawnych dziejów, przy użyciu różnych
środków przekazu pomagają poznawać tę odległą epokę. Inscenizacje, warsztaty, gry terenowe zachęcają do aktywnego udziału i doświadczenia niezwykłych przeżyć w dawnym Krakowie.

Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza”

organizator: Balet Dworski „Cracovia Danza”, Fudacja
„Ardente Sole”
termin: sierpień
www.cracoviadanza.pl/festiwal
Baśniowy świat, bale, tańce, muzyczne opowieści
– to sceneria odbywającego się latem w Krakowie Festiwalu Tańców Dworskich, który jako jedyny na świecie skupia mistrzów tańca historycznego oraz liczne zespoły specjalizujące się
w tańcach dworskich z różnych epok i różnych
krajów. W renesansowej Willi Decjusza prowadzone są warsztaty taneczne przygotowane przez
wybitnych specjalistów. Zespoły tancerzy przyjeżdżające do Krakowa prezentują swoje programy
krakowskiej publiczności w przestrzeniach zabytkowych pałaców i na wspaniałych dziedzińcach.
Na Rynku Głównym i na Wawelu oglądać można piękne muzyczne widowiska, które przyciągają tłumy wielbicieli tańca i kultury dworskiej.
Szczególnie wdzięcznie prezentują się zespoły dziecięce i młodzieżowe,
odgrywające scenki z życia rówieśników w dawnych wiekach. Na zakończenie wszystkich porywa barwny, taneczny korowód przechodzący po
krakowskim rynku w takt dźwięków z minionych epok.
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Cracovia Sacra – Krakowska Noc Kościołów
organizator: Urząd Miasta Krakowa
termin: sierpień
www.krakowskienoce.pl
Letnie noce zachęcają do spacerów
po zakamarkach Krakowa, a Noc Kościołów umożliwia dotarcie w rejony
zupełnie niezwykłe. Corocznie 14 i 15
sierpnia krakowskie świątynie otwierają się dla poszukujących wyjątkowych skarbów. Można wówczas poznać kościelne i klasztorne skarbce,
tajniki życia mnichów czy wejść
w miejsca na co dzień niedostępne.
Zwiedzanie krakowskich świątyń
urozmaicają koncerty i specjalne warsztaty dla dzieci.

Dobrych potraw smakowanie

Festiwal Pierogów

organizator: Urząd Miasta Krakowa,
Krakowska Kongregacja Kupiecka
termin: sierpień
www.krakow.pl
Wśród wielu krakowskich świętych jeden
przedstawiany jest z pierogami – to święty
Jacek. On też patronuje Festiwalowi Pierogów
na Małym Rynku, którego celem jest promocja staropolskiej kuchni i regionalnych produktów. Chyba nikt nie jest w stanie spróbować wszystkich smaków przygotowanych
pierogów, ale każdy może skosztować smaków nowych lub swoich ulubionych. Można też zaopatrzyć się w różne produkty czy akcesoria kuchenne na kiermaszu towarzyszącym festiwalowi albo obejrzeć występy
artystyczne czy wziąć udział w konkursach. O oprawę kulinarną festiwalu dbają krakowscy restauratorzy, którzy rywalizują o statuetki Kazimierza Wielkiego i św. Jacka z Pierogami.

JESIEŃ, ZIMA

Święto Chleba

organizator: Stowarzyszenie Małopolska Izba Produktów
Regionalnych, Tradycyjnych i Ekologicznych,
Urząd Miasta Krakowa
termin: czerwiec
www.krakow.pl
Jak smakuje chleb wypiekany w tradycyjny sposób? Tego nie da się opowiedzieć, tego trzeba doświadczyć! Święto
Chleba odbywające się na placu Wolnica to dla dzieci wyjątkowa okazja na
spotkanie z bogatą tradycją pieczenia
chleba, a dla dorosłych przywołanie
wspomnień z dzieciństwa – gdy pajda
chleba miała swój smak i zapach. Jest
to też możliwość poznania ogromnej
różnorodności chlebów przygotowanych przez mistrzów piekarskich, zrzeszonych w cechu piekarzy, istniejącym
w Krakowie już ponad 750 lat.
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Marsz Jamników

organizator: Radio Kraków
termin: wrzesień
www.radiokrakow.pl
Dla miłośników zwierząt, a zwłaszcza dla właścicieli jamników, początek września to wielkie
przeżycie, wówczas bowiem odbywa się „najdłuższy” i najliczniejszy jamniczy pochód na
świecie. Przechodzi on ul. Floriańską na Rynek
Główny, gdzie wybierany jest najniezwyklejszy
jamnik. To wspólne przejście kilkuset jamników
organizowane jest od ponad 20 lat i zawsze
gromadzi tłumy fanów psich indywidualności.
Specjalnie na krakowskie jamnicze święto przybywają właściciele jamników z wielu krajów: z Japonii, Francji, Niemiec, USA, RPA, Australii oraz
Włoch. Marsz Jamników to świetna okazja, aby porozmawiać z dziećmi
o psich problemach, zasięgnąć porad weterynarzy czy zwrócić uwagę na
prawa zwierząt.
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Festiwal Filmów dla Dzieci

Kultury przeżywanie
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
organizator: Targi w Krakowie, spółka z o. o.
termin: październik
www.ksiazka.krakow.pl

„Cała Polska czyta dzieciom”, ale w Krakowie
to czytanie ułatwiają Międzynarodowe Targi
Książki – cykliczna impreza organizowana od
1997 r. Targi, popularyzując czytelnictwo, są
otwarte dla wszystkich, a w ich trakcie odbywają się warsztaty i panele branżowe, spotkania z autorami na stoiskach wydawców
i w salach seminaryjnych. Na szczególne polecenie zasługuje Salon Książki Dziecięcej
i Młodzieżowej, który przybliża najmłodszym
świat literatury, a rodzicom pokazuje wartościowe treści, jakie mają polskie książki dla
dzieci. Wydawcy poprzez różnorodne akcje i zajęcia umożliwiają dzieciom odkrycie magii tkwiącej w książkach, spotkanie z ulubionym pisarzem czy ilustratorem. Natomiast rodzicom ułatwiają znalezienie odpowiednich pozycji do czytania dzieciom lub razem z dziećmi. Ponadto
podczas targów rozstrzygane są plebiscyty i konkursy dla wydawców
i autorów książek.

Festiwal Filmowy Kino Dzieci

organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
termin: wrzesień–październik
www.kinodzieci.pl
Właściwie wszyscy lubimy oglądać ﬁlmy, ale
czy wszystkie ﬁlmy warte są oglądania? Co
z nich wyniosą nasze dzieci? Festiwal Filmowy
Kino Dzieci nie tylko pokazuje i promuje
dobre ﬁlmy, ale także zaprasza na rodzinne
warsztaty, które zachęcają najmłodszych do
interpretacji ﬁlmów, a rodziców uczą innego
spojrzenia na kino. Program festiwalu tworzą
produkcje wartościowe, piękne i wzruszające,
które zyskały uznanie na światowych festiwalach ﬁlmowych.
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organizator: Fundacja Rozwoju Kina
termin: grudzień
www.ffdd.pl
Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci (do 2012 r. Festiwal Filmów
Dziecięcych Galicja) to z pewnością warte polecenia ﬁlmowe wydarzenie
dla dzieci oraz ich opiekunów. Program festiwalu rozszerzany jest także
o pokazy dla młodzieży. Centrum festiwalu znajduje się w krakowskim
kinie „Kijów”. Festiwal obejmuje liczne projekcje ﬁlmów z całego świata.
Są wśród nich zarówno fabularne ﬁlmy pełnometrażowe, jak i krótkometrażowe historie czy ﬁlmy animowane. W trakcie festiwalu odbywa
się konkurs, w którym ﬁlmy oceniane są równolegle przez dziecięce i dorosłe jury, a nagrodzone ﬁlmy otrzymują statuetkę Zielonej Żabki.

Świątecznych cudowności oglądanie
Szopki krakowskie

organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
termin: grudzień–styczeń
www.mhk.pl
Kolorowe cudeńka ze złotek – wieżyczki, arkadki, kopułki…, czyli elementy
zdobiące miniatury krakowskich budowli. Każde takie cudo ma w sobie
niepowtarzalny urok i żadne nie jest takie samo. To krakowskie szopki przynoszone co roku w pierwszy czwartek grudnia na krakowski Rynek przed pomnik
Adama Mickiewicza. Szopkarze z całego
miasta od 1937 r. biorą udział w konkursie organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W konkursie
tym mogą także startować dzieci – dla
nich przewidziana jest odrębna kategoria. Gdy wybrzmią dźwięki hejnału granego w samo południe, rusza przez Rynek barwny pochód, kierując się do
Pałacu Krzysztofory. Tam obraduje jury
i tam przygotowywana jest pokonkursowa wystawa, trwająca zawsze od drugiego tygodnia grudnia do połowy lutego następnego roku.
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Targi Bożonarodzeniowe

organizator: Krakowska Kongregacja Kupiecka
termin: koniec listopada, grudzień
www.kiermasze.com.pl, www.kongregacja.pl
Aniołki, gwiazdki, bańki,
choinkowe świecidełka…
to przedmioty pojawiające
się na targach organizowanych na Rynku Głównym
przed świętami Bożego
Narodzenia. Od wieków
bożonarodzeniowe jarmarki cieszyły się wielką popularnością. Zawsze trzeba
było coś kupić: a to prezent, a to smakołyki lub
wyjątkowy stroik czy ozdobę. Tak jest i dzisiaj – można tu kupić tradycyjne
świąteczne produkty. Targi
to wyjątkowe wydarzenie,
które działa na wszystkie
zmysły i wprowadza w niepowtarzalną atmosferę Bożego Narodzenia.

Festiwal Teatrów dla Dzieci

organizator: Nowohuckie Centrum Kultury
termin ruchomy: styczeń/luty
www.nck.krakow.pl/festiwal-teatrow
W czasie ferii zimowych odbywa się w Krakowie Festiwal Teatrów dla
Dzieci. Można obejrzeć spektakle, które prezentują na scenie NCK
teatry z całej Polski. Repertuar jest zróżnicowany i bardzo bogaty.
Można zobaczyć przedstawienia tradycyjne, a także zupełnie nowe
inscenizacje znanych baśni. Podczas festiwalu odbywa się konkurs na
najciekawszy spektakl, w którym dzieci wybierają ten, który najbardziej im się podobał.

CZĘŚĆ II – MIEJSCA i ATRAKCJE
ZABYTKI I MUZEA
MUZEA KRAKOWA

Wspólne śpiewanie i występowanie
Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej

organizator: Fundacja Żeglarstwa Sportu i Turystyki „Hals”
termin: luty
www.shanties.pl
Hej! Ho! Żagle staw!... Takie okrzyki słychać podczas jednej z największych na świecie imprez popularyzujących piosenkę żeglarską. Krakowski festiwal jest okazją spotkania żeglarzy, którzy przyjeżdżają tu z całej
Polski, a nawet z odległych krajów, aby wspólnie śpiewać swoje niezwykłe pieśni. Każdy, kto kocha te melodie może znaleźć coś dla siebie.
Nawet najmłodsi mają swój koncert, na którym uczą się żeglarskich piosenek, pomagając sobie ruchem. Festiwalowi towarzyszą także inne imprezy: przeglądy malarstwa, ﬁlmów i fotograﬁi.
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Kraków to miasto, które kryje rzeczy niezwykłe,
tajemnicze, unikatowe, wręcz … magiczne. Ale,
aby je zobaczyć, trzeba się wybrać w miejsca
równie niezwykłe, gdzie niczym w zaczarowanych skarbcach zgromadzono to, co piękne
i cenne, wyjątkowe i ciekawe – czyli do krakowskich muzeów. Wyprawa taka może się okazać
dla dzieci świetną zabawą lub wspaniałą przygodą, jeżeli wybierzemy dla nich jakąś propozycję spośród wielu warsztatów czy spotkań, organizowanych cyklicznie właściwie przez każdą
muzealną placówkę Krakowa.
Z pewnością warto pamiętać o Zamku królewskim, który raz w miesiącu
organizuje Wawelskie spotkania z historią i sztuką. Natomiast w Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa każde dziecko może zostać członkiem
Akademii Małego Odkrywcy – sprawdzić, co kryje Tajemniczy kufer, obejrzeć Mały Wielki Kraków lub poznać Zaczarowany Kraków poprzez czytanie na śniadanie. Z kolei Muzeum Narodowe odkrywa tajemnice sztuki,
a przy okazji zaprasza do pokochania Konika muzealnego, podróżowania
na Latającym dywanie, użycia Palety debiutanta, rozwikłania szyfru
10+sztuka, czy poznania, co się wydarzy w 7 dniu tworzenia. Własnoręczne wykonanie przedmiotów inspirowanych kulturą ludową zapewni
udział w warsztatach Etnokalendarzowych przygotowanych przez Mu15

zeum Etnograﬁczne, poszukiwacze dawnych cywilizacji będą mogli się
poznać podczas Niedzielnych spotkań w Muzeum Archeologicznym, a Cricoteka – Muzeum Tadeusza Kantora zaprasza do poszukiwania niezwykłych brzmień zwykłych przedmiotów w ramach spotkań Laboratorium
dźwięku.
Zawsze jednak trzeba pamiętać o sprawdzeniu ogłoszeń zamieszczanych na stronach internetowych poszczególnych instytucji muzealnych,
aby zaplanowane wyjście nikogo nie zawiodło i sprawiło dzieciom jak
najwięcej radości.

WAWEL
Chodź ze mną dzisiaj na spacer…
W Smoczej Jamie znajdziemy
ślady szewczyka Skuby,
który potwora zgładził
i Kraków ocalił od zguby.
A potem wejdziemy na Wawel,
na wzgórze z zamkiem królewskim –
tam w szranki dzielnie staniemy
na wielkim turnieju rycerskim.
Do króla nas może poproszą,
do Sali Poselskiej – z głowami;
Czy któraś do nas przemówi?
Czy zechce rozmawiać z nami?
W wawelskiej katedrze poznamy
Królów nagrobki stare,
Dotkniemy Dzwonu Zygmunta –
by szczęście sprzyjało nam stale.

Królewny, książęta, rycerze, damy dworu…
bohaterowie baśni, legend i prawdziwych historii – mieszkańcy królewskiego zamku. Jak mieszkali? Co robili? Gdzie chodzili? A może są gdzieś
ich wizerunki? Aby to sprawdzić, wystarczy wejść na Wawel – czyli wapienne wzgórze nad brzegiem Wisły i zwiedzić Zamek królewski. Przez
wieki był on siedzibą królów polskich, którzy go rozbudowywali i ozdabiali sprowadzając do Krakowa znanych artystów lub wspaniałe dzieła,
jak np. unikatowe arrasy. Można je zobaczyć, przechodząc przez komnaty
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królewskie, a w sali tronowej koniecznie spojrzeć w górę, by podziwiać
„wawelskie głowy”. Królewskie skarby znaleźć można oczywiście w skarbcu i zbrojowni, natomiast najstarsze przedmioty w części nazwanej
„Wawel zaginiony”.
Katedra na Wawelu ze względu na koronacje i pochówki królów polskich
jest jedną z najważniejszych budowli w Polsce. Jej dzieje rozpoczynają
się w czasach Bolesława Chrobrego, jednak wygląd zewnętrzny i wyposażenie zmieniały się wraz z kolejnymi epokami. Zachowana do dziś gotycka budowla z XIV w., obudowana została w wiekach późniejszych kaplicami, z których najsłynniejszą jest kaplica Zygmuntowska. Na wieży
można zobaczyć dzwon Zygmunta, a w kryptach nagrobki królów i znanych Polaków.
Smocza Jama to jurajska grota pod wawelskim wzgórzem. Według legendy to tajemnicze miejsce zamieszkane było przez strasznego potwora pożerającego ludzi i zwierzęta, którego pokonał szewczyk Skuba.
Zejście do Jamy znajduje się na wzgórzu, przy baszcie Złodziejskiej, a po
wyjściu z jaskini zobaczyć można rzeźbę Smoka Wawelskiego, który czasem zieje ogniem.
A po zejściu z Wawelu…
Powędrujemy do Rynku
wśród barwnych kamieniczek.
Odkryjemy nieznane,
Kręte i wąskie ulice.
Sukiennice nas skryją
pod swymi arkadami,
kiedy hejnał ostrzeże:
Lajkonik z Tatarami!
Odpoczniemy na ławce
przy Mickiewicza pomniku;
posłuchamy jak grają dzwony,
których w Krakowie bez liku.
I tacy zasłuchani...
zapatrzymy się chętnie
na ołtarz w Kościele Mariackim –
przez Stwosza wyrzeźbiony pięknie.
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STARE MIASTO

Rynek krakowski wytyczony został w związku z lokacją Krakowa na prawie magdeburskim w 1257 r. jako centrum miasta i pełni nieprzerwanie
tę rolę do dziś. Oprócz funkcji handlowej, spełniał też funkcję administracyjną (tutaj znajdował się ratusz – siedziba władz miejskich), sądowniczą (ława miejska), karną (na rynku wykonywano egzekucje np. przy
pręgierzu), reprezentacyjną (w części rynku zwanej „na Goldzie” krótko
po koronacji nowy król odbierał hołd od mieszczan) i religijną (tu znajduje się kościół Mariacki, główny kościół mieszczan krakowskich, czyli
fara). Także i dzisiaj najważniejsze wydarzenia odbywają się w tym miejscu, toteż nie można go pominąć przy wizycie w Krakowie.
Sukiennice od średniowiecza były miejscem przeznaczonym na handel. Po przebudowie w XVI w. zyskały renesansową
sylwetę i oryginalną attykę z maszkaronami. W Sukiennicach nadal są kramy,
gdzie można kupić tradycyjne krakowskie
pamiątki.
Kościół Mariacki to jedna z najpiękniejszych gotyckich budowli w Polsce – słynna ze względu na dwie
nierównej wysokości wieże: hejnalicę (na którą można wejść, by odwiedzić strażaka wygrywającego co godzinę hejnał) i dzwonnicę. Wnętrze
kościoła zdobią wspaniałe dzieła z różnych epok, a wśród nich ogromny,
wieloskrzydłowy ołtarz główny, wyrzeźbiony przez mistrza Wita Stwosza
w XV w. W prezbiterium uwagę zwracają wielkie witraże i namalowane
chóry anielskie.

MUZEA KRAKOWSKIE
Zamek Królewski na Wawelu

Kraków, Wawel 5
www.wawel.krakow.pl

Ta narodowa instytucja kultury jest przypuszczalnie najlepiej rozpoznawalnym
muzeum w Polsce. Niewątpliwie to wynik
działań edukacyjnych prowadzonych od
wielu lat przez pracowników Zamku.
Zwiedzający poznają wówczas historię
siedziby władców Polski i wygląd zewnę-
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trzny całej budowli. Przybywający na Wawel goście wtajemniczani są
w życie dworu czy inne aspekty królewskich uroczystości, np. ceremoniału koronacyjnego. Dział Oświatowy Zamku Królewskiego przygotowuje wiele ciekawych spotkań dla rodzin z dziećmi, organizuje gry rodzinne oraz zaprasza grupy przedszkolne i szkolne na lekcje muzealne,
umożliwiając poznanie zabudowy całego wzgórza wawelskiego. Dla najbardziej dociekliwych młodych pasjonatów poszukiwania ciekawostek
i rozwiązywania zagadek organizuje wiele konkursów, a wśród nich
prestiżowy konkurs wiedzy o Krakowie „Krakusek” (dla uczniów klas III
szkoły podstawowej).

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Kraków, Rynek Główny 35
www.mhk.pl

Muzeum, w którym gromadzone są wszelkie pamiątki związane z Krakowem i jego mieszkańcami. Muzeum posiada 14 oddziałów o bardzo
różnym charakterze zbiorów. Dla rodzin z dziećmi wartych polecenia
jest kilka z nich – szczególnie rozbudzających dziecięcą ciekawość:
W Kamienicy Hipolitów można przejść przez mieszczański dom, by przekonać się, gdzie urządzano spotkania rodzinne, jak wyglądał pokoik babuni lub panienki, do czego pakowano rzeczy, gdy wyjeżdżano na wakacje albo odszukać „kozę”, „psa” czy kota Hipolita!
W Pałacu Krzysztofory, oprócz corocznej wystawy bajecznie kolorowych
szopek krakowskich, warto także odwiedzić nowocześnie urządzoną ekspozycję w Cybertece, gdzie prześledzić można rozwój Krakowa od prawie pustych pól nad Wisłą w IX w., aż po
wielką aglomerację, która powstała na początku XX w. Wszystkich zainteresują duże
makiety Ratusza i Rynku czy model balonu
z XVIII w., albo możliwość wyświetlania na
wielkiej mapie położenia przyłączonych do
Krakowa miejscowości. Ekspozycja uzupełniona jest nowoczesnymi ekranami multimedialnymi, dzięki którym można poznać
niezwykle ciekawe szczegóły.
W podziemiach krakowskiego rynku zwiedzić można wystawę pobudzającą wyobraźnię tak młodszych, jak i starszych. Umożliwia
ona niemal zupełne „przeniesienie się”
w czasie i wejście w świat średniowiecznych
realiów – reliktów odkrytych pod krakowskim rynkiem. Nowocześnie
przygotowane pomieszczenia, dzięki użyciu instalacji multimedialnych,
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hologramów, projekcji laserowych dają poczucie
uczestnictwa w życiu średniowiecznego miasta,
co potęgowane jest przez efekty imitujące gwar
przemieszczających się ludzi, skrzypienie wozów
czy inne odgłosy dochodzące z kramów, domów
i ulicy. Wystawa przygotowana jest do zwiedzania
nawet z bardzo małymi dziećmi, przygotowano
dla nich mnóstwo atrakcji i zabaw edukacyjnych,
a także umożliwiono zobaczenie spektaklu
o szewczyku Skubie.
Jednak to nie koniec przygód w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – w stojącej samotnie
na Rynku Wieży Ratuszowej można (jak to robią
uczestnicy konkursu „Rajcuś Krakowski”) odkryć
kamienne schody prowadzące na najwyższe
piętro, by dotrzeć do mechanizmu zegara i pooglądać panoramę miasta. Wieża Ratuszowa jest
pozostałością po okazałym gmachu, który do
XIX w. był siedzibą władz miejskich, a w jego
podziemiach mieściło się więzienie i tzw. piwnica świdnicka.
Zachwyceni, zdumieni
przez Kraków ruszymy dalej –
do Barbakanu co stoi
przy Floriańskiej bramie.

Kolejnymi miejscami znajdującymi się
pod opieką Muzeum Historycznego Miasta Krakowa są: Barbakan, czyli potężna,
okrągła budowla wzniesiona pod koniec
XV w., należąca do miejskich fortyﬁkacji,
a także brama Floriańska, która od
XIV w. była główną bramą wiodącą do
miasta, a z Barbakanem łączył ją korytarz,
czyli „szyja”. Oprócz niej do miasta prowadziło jeszcze 7 innych bram, a mury
wzmocnione były 39 basztami, które nosiły nazwy opiekujących się nimi cechów
rzemieślniczych. Mury miejskie, a zwłaszcza wnętrze Barbakanu, to sceneria wielu
imprez dla dzieci – warsztatów, gier
i spektakli, które pozwalają poznać dawne miejskie zwyczaje.
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Muzeum Narodowe w Krakowie
Kraków, al. 3 Maja 1
www.mnk.pl

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym z muzeów narodowych w Polsce,
a jego pierwszą siedzibą były Sukiennice.
Obecnie ok 900 tysięcy unikatowych zabytków prezentowanych jest w 9 oddziałach MNK w Krakowie i jednym w Zakopanem. Wyjątkową cechą Muzeum są
zbiory biograﬁczne, upamiętniające wybitnych artystów Krakowa: Jana Matejkę,
Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera. Muzeum prowadzi bardzo szeroko
zakrojoną działalność popularyzacji sztuki
wśród dzieci i młodzieży, a każdy Oddział
ma specjalnie opracowane lekcje muzealne, warsztaty i aktywizujące przewodniki. Niezwykle ciekawe są zbiory rzemiosła artystycznego i broni w Gmachu
Głównym, a nowocześnie przygotowana
ekspozycja w Galerii Sztuki Polskiej
XIX w. w Sukiennicach zachęca do zwiedzania. Natomiast Dom Jana
Matejki i Dom Józefa Mehoffera to muzea, w których można poznać artystów od strony ich rodzinnego życia.

Centrum Szkła i Ceramiki

Kraków, ul. Lipowa 3
www.lipowa3.pl

Czy ogień, to żywioł który wszystko
niszczy? Oczywiście, że nie! Ogień
służy do wytwarzania ciepła, ale też do
kształtowania rzeczy pięknych i wyjątkowych. Przekonać się o tym można,
odwiedzając Centrum Szkła i Ceramiki,
które przybliża historię i technologię
sztuki szklarskiej. Szczególnie interesujące są pokazy ręcznego formowania
szkła „na żywo” – które pozwalają z bliska poznać fascynujący proces
powstawania szkła, a także umożliwiają wypróbowanie swoich sił
w zawodzie hutnika-szklarza.
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Cricoteka

Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4
www.news.cricoteka.pl
Cricoteca, czyli Muzeum Tadeusza Kantora, znalazło swoją siedzibę w nowoczesnej budowli
usytuowanej ponad nieczynną, zabytkową podgórską elektrownią. Jest to specyﬁczna instytucja, pełniącą równolegle funkcję archiwum, muzeum, galerii i placówki
naukowej, oferuje niebanalne zajęcia dla dzieci i młodzieży, zapraszając
do dynamicznego odkrywania twórczości artysty, przez co każdy uczestnik
może w niej znaleźć inspirację do własnych działań artystycznych.

Muzeum Archeologiczne

Kraków, ul. Senacka 3
www.ma.krakow.pl

Skarby z wykopalisk, egipskie mumie, relikty
starego Krakowa, nowohuckie dymarki – wszystko to można zobaczyć w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, które jest najstarszą tego
typu placówką w Polsce. Rozpoczęło się od Muzeum Starożytności założonego w 1850 r. Obecnie muzeum posiada trzy oddziały, w których
zgromadzono ponad pół miliona eksponatów. Główna siedziba mieści
się w zabytkowym kompleksie poklasztornym przy ul. Senackiej, gdzie
od kilku lat oglądać można nowocześnie urządzoną ekspozycję umożliwiającą w sposób bardzo plastyczny poznanie warunków życia ludzi
na terenie Małopolski w dawnych wiekach. Także tutaj szczególną atrakcją są zbiory sztuki egipskiej. Drugi oddział to podziemia Kościoła
św. Wojciecha w Rynku Głównym z zachowanymi reliktami pochodzącymi
z wczesnośredniowiecznego Krakowa. Natomiast w zespole pałacowodworskim w Branicach (Nowa Huta) ma siedzibę kolejny oddział muzeum. Zbiory muzeum są niezwykle tajemnicze, a poznać je – to ogromna
gratka i niecodzienna przygoda.

Muzeum Armii Krajowej

Kraków, ul. Wita Stwosza 12
www.muzeum-ak.pl
Nowe krakowskie muzeum stara się zintegrować swoją działalność z aktywnością społeczną,
dlatego stało się ważnym miejscem zdobywania
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wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, a zwłaszcza o jego podstawowej
formie organizacji, jaką była Armia Krajowa. Muzeum prowadzi upowszechnienie swoich zbiorów poprzez formy edukacyjne skierowane zarówno do uczniów i studentów, jak i do wszystkich pozostałych grup wiekowych. Bogata oferta edukacyjna obejmuje lekcje i warsztaty dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a ich zakres opiera się przede wszystkim na treściach
patriotycznych i obywatelskich.

Muzeum Bursztynu

Kraków, ul. św. Jana 2
www.ambermuseum.eu
Muzeum jest niezwykłe, choć bardzo kameralne. Jego zwiedzanie nie wymaga
specjalnej wyprawy czy przygotowań.
Znajduje się w samym centrum Krakowa
i czynne jest przez wszystkie dni tygodnia. Zgromadzono w nim unikatowe eksponaty pokazujące naturalną urodę bursztynu bałtyckiego. Prezentowane są na wystawie stałej, zatytułowanej „Bursztyn – jego piękno
i dzieje”, ale często przygotowywane są również wystawy czasowe oraz
spotkania z ciekawymi osobami (autorami książek o bursztynie, projektantami, rzemieślnikami i artystami). Natomiast dla dzieci i młodzieży
szkolnej organizowane są cykle lekcji muzealnych.

Muzeum Etnograﬁczne

Kraków, pl. Wolnica 1, ul. Krakowska 46
www.etnomuzeum.eu
Jak odróżnić pisankę od kraszanki? Gdzie
jest zapiecek, a gdzie powała? A co robiono w foluszu? Aby wszystko było jasne
trzeba koniecznie iść do Muzeum Etnograﬁcznego w Krakowie. Swoje powstanie
w 1911 r. zawdzięcza ono Sewerynowi
Udzieli – nauczycielowi, etnografowi amatorowi, kolekcjonerowi zbiorów kultury
ludowej. Zbiory prezentowane są na wystawie stałej oraz na licznych wystawach czasowych, a placówka prowadzi intensywną działalność naukową,
wydawniczą i oświatową, której celem jest umożliwienie nowego spojrzenia na sztukę i kulturę ludową. Ciekawe i bardzo angażujące warsztaty
towarzyszą prawie każdej nowej ekspozycji lub związane są ze szczególnymi zwyczajami ludowymi.
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Muzeum Farmacji

Kraków, ul. Floriańska 25
www.muzeumfarmacji.pl
Gdzie można znaleźć róg jednorożca lub kto
i do czego używał tygla? Do czego aptekarzowi służyła piwnica lub strych? Wszystkie
te tajemnicze sprawy wyjaśnią się po wizycie
w Muzeum Farmacji, w którym zgromadzono kolekcję odkrywającą tajniki aptekarstwa. Mnóstwo tu sekretnych przedmiotów o bardzo dziwnych nazwach, a poznanie ich przeznaczenia może stać się fascynującą
przygodą zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Muzeum Historii Fotograﬁi im. Walerego Rzewuskiego

Kraków, ul. Józeﬁtów 16
www.mhf.krakow.pl

Pstryk!... Pstryk!... kiedyś ten dźwięk oznaczał zrobienie zdjęcia. A potem
była ciemnia, gdzie powstawały np. dagerotypy lub odbitki. Jakże odmienne od zdjęć, które przesyłamy mms-em! Ten świat starej fotograﬁi
– pełen czaru, magii i nieznanych urządzeń znajduje się w Muzeum Historii Fotograﬁi. Jest to jedyna w Polsce państwowa instytucja o tym proﬁlu, a powołana została w grudniu 1986 r. Muzeum gromadzi, opracowuje, przechowuje, konserwuje i udostępnia dobra kultury z dziedziny
fotograﬁi, historii i techniki oraz sztuki fotograﬁcznej. Prowadzi działalność naukową, oświatową, wystawienniczą i wydawniczą oraz warsztaty
dla dzieci i młodzieży. Warto tu przyjść i zobaczyć aparat, który robił –
Pstryk!... Pstryk!...

Muzeum Inżynierii Miejskiej
Kraków, ul. św. Wawrzyńca 15
www.mimk.com.pl

Muzeum powstało w 1998 r. i od tego czasu gromadzi obiekty ilustrujące rozwój komunikacji
miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki
komunalnej oraz zabytki historii techniki. Ekspozycja Muzeum prezentowana jest w jednej z hal
zajezdni tramwajowej, a jej interaktywność zachęca do spontanicznego udziału w proponowanych ćwiczeniach, dzięki którym poznać można
zasady powstawania ruchu, światła czy energii.
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Muzeum Lotnictwa Polskiego
Kraków, al. Jana Pawła II 39
www.muzeumlotnictwa.pl

Muzeum znajduje się na terenach najstarszego w Polsce lotniska, będącego jednym z punktów pierwszej
w Europie regularnej pocztowej linii lotniczej. Obecnie
w nowoczesnym budynku oraz na części dawnego
pasa startowego podziwiać można wyjątkową kolekcję
samolotów, śmigłowców czy szybowców. Warto pamiętać, że niektóre
z nich to jedyne zachowane egzemplarze na świecie!

Muzeum Przyrodnicze

Kraków, ul. św. Sebastiana 9
www.isez.pan.krakow.pl/muzeum
Muzeum dzięki bardzo ciekawie wyeksponowanym
zbiorom zachęca do wejścia w świat przyrody, który interesował człowieka od zawsze. Poznawanie jej praw
i zjawisk oraz obserwacja zwierząt i roślin doprowadziły do rozwoju cywilizacji – poprzez dokonanie wielu
odkryć naukowych i technicznych. Na wystawie stałej
i wystawach czasowych każdy zwiedzający znajdzie
coś dla siebie. Dla dzieci szczególnie atrakcyjna jest „tropikalna dżungla”
i możliwość spotkania z mamutem czy nosorożcem. Natomiast tematyczne pogrupowanie eksponatów pozwala uzupełnić wiadomości poznawane na lekcjach przyrody, biologii czy geograﬁi.

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej

Kraków, ul. M. Konopnickiej 26
www.manggha.pl

Muzeum związane jest przede wszystkim z prezentacją sztuki, ale także
muzyki, teatru, ﬁlmów, literatury oraz ﬁlozoﬁi, religii Japonii i Dalekiego
Wschodu. Prowadzi szeroko rozwiniętą działalność popularyzatorską,
opartą o oryginalny program. Muzeum oferuje mnóstwo form skierowanych
do najmłodszych, np. wystawy edukacyjne o samurajach, rodzinne spotkania towarzyszące wystawom czasowym czy wydarzeniom cyklicznym,
często związanym z japońskimi świętami, comiesięczne poznawanie bajek
i baśni japońskich oraz japoński Dzień Dziecka. Muzeum zaprasza też
grupy szkolne do zwiedzania wystaw i do udziału w specjalnie dla nich
przygotowanych zajęciach dodatkowych.
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Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, ul. Jagiellońska 15
www.maius.uj.edu.pl

Żydowskie Muzeum Galicja

Kraków, ul. Dajwór 18
www.galiciajewishmuseum.org

Najcenniejsze w Polsce zbiory z historii
nauki, ale też stałą wystawę sztuki średniowiecza można zobaczyć w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwiedzanie ekspozycji pozwala na poznanie wielu
instrumentów naukowych, którymi posługiwali się uczeni i profesorowie dawnej
Akademii Krakowskiej. Są tu przyrządy
z astronomii, geodezji, nawigacji, ﬁzyki,
matematyki, chemii, biologii, miar i wag.
Muzeum prowadzi bardzo interesujące zajęcia edukacyjne oraz jest współorganizatorem ciekawego konkursu „Żaczek krakowski” (dla klas II szkoły podstawowej).

Muzeum znajduje się na krakowskim Kazimierzu i dzięki przygotowanym stałym wystawom
„Śladami Pamięci” oraz „Pamięć niedokończona” umożliwia zmierzenie się z funkcjonującymi wciąż stereotypami dotyczącymi przeszłości żydowskiej społeczności w Polsce oraz
pomaga Polakom i Żydom zrozumieć wspólną
historię. Placówka prowadzi wszechstronną
działalność edukacyjną, organizując warsztaty, spotkania czy spacery po
tej części Krakowa, podczas których w przystępny sposób przekazywana
jest wiedza o historii i kulturze Żydów. Z zajęć organizowanych przez
muzeum korzystać mogą zarówno rodziny z dziećmi np. w weekendy, jak
i grupy szkolne w ramach wycieczek edukacyjnych.

TEATR, MUZYKA

Muzeum witrażu

Kraków, al. Krasińskiego 23
muzeumwitrazu.pl

Teatr Groteska

Witraże, czyli obrazy z kolorowych
szkiełek w oknach czy nad portalami zabytkowych budowli, spotkać można w Krakowie właściwie
na każdej ulicy. Zdobią one katedrę na Wawelu i gotyckie kościoły, ale też secesyjne pałace czy
kamienice. Są wyjątkowo piękne
i budzą zaciekawienie nie tylko
dzieci. Jak zrobiono te wielkie, bajeczne i świetliste dzieła? Tajemnicę tworzenia witraży poznać
można odwiedzając krakowskie
Muzeum witrażu, a na dodatek
można samemu spróbować zaprojektować lub wykonać witraż, bo
muzeum ukazuje historię krakowskich witraży, ale też oferuje zajęcia z witrażownictwa dla dzieci
i dorosłych.
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Kraków, ul. Skarbowa 2
www.groteska.pl
Teatr Groteska to nowoczesny „ośrodek teatralny”, bowiem, oprócz ciekawych i niezwykle plastycznych spektakli dla dzieci, teatr
przygotowuje też wielkie widowiska plenerowe, gry miejskie i spektakle dla dorosłych oraz organizuje warsztaty, przeglądy
twórczości młodzieżowej i dziecięcej, konkursy plastyczne i literackie, a dzięki programowi „Sekrety sceny” najmłodsi mogą
zwiedzić zakamarki budynku.
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Teatr im. Juliusza Słowackiego

Kraków, pl. św. Ducha 1
www.slowacki.krakow.pl

Od wielu lat ta narodowa scena zaprasza dzieci
i całe rodziny na teatralne realizacje bajek
i baśni w wykonaniu znanych krakowskich aktorów. Teatr można też zwiedzać z przewodnikiem, który opowie wspaniałe historie osób
związanych z teatrem i odkryje sekrety sceny
oraz pokaże wnętrze teatralnego gmachu ze
wspaniałym foyer oraz słynną kurtyną namalowaną przez Henryka Siemiradzkiego.

Opera Krakowska

Kraków, ul. Lubicz 48
www.opera.krakow.pl
Opera Krakowska prezentuje różnorodne dzieła muzyczne – utwory znakomitych kompozytorów polskich i światowych, wśród nich są również
przedstawienia baletowe oraz spektakle muzyczne dla dzieci i młodzieży, a także zajęcia edukacyjne z Profesorem Wiolinkiem. Tradycją
stały się też widowiska na dziedzińcu Wawelu.

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego
Kraków, ul. Zwierzyniecka 1
www.ﬁlharmonia.krakow.pl

Filharmonia proponuje muzyczne spotkania
dla rodzin z dziećmi w różnym wieku: cieszące się ogromną popularnością „Smykowe
granie” dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, „Koncerty dla dzieci” w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, będące spotkaniem ze
światem muzyki zbliżonym w formie do
teatru muzycznego, warsztaty muzyczno-językowe „Muzyka języka” realizowane we
współpracy z British Council dla dzieci
w wieku od 5 do7 lat oraz wspaniałe koncerty
edukacyjne dla starszych dzieci i młodzieży
z cyklu „Musica – ars amanda”, połączone z ciekawymi prelekcjami i multimediami. W Filharmonii można również spędzić czas rodzinnie, ale
i muzycznie – Dzień św. Mikołaja i Dzień Dziecka.

Teatr Ludowy

Kraków, os. Teatralne 34
www.ludowy.pl
Teatr Ludowy otwarty został w 1955 r., a pierwszą premierą byli Krakowiacy
i Górale Wojciecha Bogusławskiego. Teatr, oprócz wystawiania spektakli,
także dla najmłodszych, prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność
wychowawczo-terapeutyczną pod hasłem „Terapia przez sztukę”.

Teatr Współczesny

Kraków, ul. Starowiślna 21
www.teatrkrakow.pl
Teatr Współczesny to placówka prywatna, która wystawia sztuki oparte
na tekstach młodych polskich dramaturgów i dzięki temu ukazuje widzom zaskakujące aspekty współczesnego świata. Przy realizacji spektakli wykorzystuje często nietypową przestrzeń pozasceniczną, korzystając ze zdobyczy najnowszej techniki. Spektakle dla dzieci i młodzieży
to bardzo ciekawe adaptacje lektur szkolnych, które wystawiane są też
gościnnie na scenach teatrów w całej Polsce.
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Małopolski Ogród Sztuki

Kraków, ul. Rajska
www.mos.art.pl

Otwarte przestrzenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie to wyjątkowe miejsce spotkań młodzieży, dzieci, osób niepełnosprawnych,
starszych, ale też artystów i miłośników sztuki. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych placówka ma możliwości
prezentowania i łączenia rozmaitych dziedzin sztuki nowoczesnej – co
wykorzystuje przy okazji różnych spektakli i warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Krakowska Opera Kameralna
Kraków, ul. Miodowa 15
www.kok.art.pl

Krakowska Opera Kameralna to miejsce przeznaczone zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jej początki sięgają 1991 r. Repertuar charakteryzuje się różnorodnością muzycznych stylów i form scenicznych:
są m.in. widowiska słowno-muzyczne, które urzekają baśniowymi kostiumami, wspaniale dobraną muzyką graną i śpiewaną na żywo oraz niezwykłymi, wyrazistymi kreacjami aktorskimi. Opera prowadzi także
warsztaty dla wokalistów oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

EDUKACJA POD GOŁYM NIEBEM
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków, ul. Kopernika 27
www.ogrod.uj.edu.pl

Ogród botaniczny w Krakowie, najstarszy w Polsce, założony został przez
Hugona Kołłątaja w 1783 r. W pałacyku znajdującym się na terenie ogrodu urządzono Obserwatorium Astronomiczne i Muzeum Botaniczne,
a w 1784 r. odbyły się tu pierwsze
w Polsce loty balonów na ogrzane powietrze. W ogrodzie zgromadzono
dużą kolekcję palm oraz roślin mięsożernych, tropikalnych, użytkowych,
górskich i wiele gatunków kwiatów.
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Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

Oddział Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
Kraków, al. Pokoju 68
www.ogroddoswiadczen.pl
Ogród Doświadczeń to park
edukacyjny, jest plenerowym
oddziałem Muzeum Inżynierii
Miejskiej, zlokalizowanym
w części Parku Lotników Polskich. Można w nim eksperymentować bawiąc się w badacza praw ﬁzyki i przyrody –
związanych ze zmysłami lub
doświadczać ich jako obserwator. Ogród jest dostępny od
kwietnia do października.

Ogród Zoologiczny w Krakowie

Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie
Kraków, ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14
www.zoo-krakow.pl
Ogród zoologiczny jest położony w centrum Lasu Wolskiego. Zajmuje obszar ok. 20
hektarów i eksponuje ok.
1300 sztuk zwierząt, a wśród
nich gatunki ginące lub zagrożone wyginięciem. Krakowski
ogród jest także ośrodkiem
hodowlanym oraz prowadzi
działalność edukacyjną poprzez zajęcia dydaktyczne, audycje, wywiady, stronę internetową i tablice poglądowe.
Starannie pielęgnowana zieleń, a także możliwość bezpośredniego kontaktu z gatunkami udomowionymi w minizoo stwarzają zwiedzającym
dogodne warunki do wypoczynku.
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Wioski Świata – Park Edukacji Globalnej

Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu
Kraków, ul. Tyniecka 39
www.wioskiswiata.org
To miejsce utworzono, by uwrażliwiać na
los mieszkańców najbardziej odległych
i zapomnianych zakątków świata. Można tu
zobaczyć wioskę afrykańską, papuaski dom
na palach, jurtę mongolską, igloo, indiańskie tipi oraz peruwiańską chatę. Są one
ukazane na wielkiej plenerowej mapie, co
ułatwia zlokalizowanie ich w poszczególnych rejonach świata, a interaktywne zwiedzanie oraz bogaty program warsztatów
edukacyjnych pozwalają poznawać kulturę,
codzienność oraz problemy najbardziej potrzebujących mieszkańców świata.

służyły jako wskaźniki astronomiczne. Co roku we wtorek po Wielkanocy
w okolicy kopca Krakusa obchodzone jest święto zwane Rękawką.
Kopiec Józefa Piłsudskiego – Las Wolski
Zwany też Kopcem Niepodległości, największy z kopców krakowskich. Usypano go
na wzgórzu Sowiniec w Lesie Wolskim
w zachodniej części Krakowa na terenie
dzielnicy Zwierzyniec. Prace rozpoczęto 6
sierpnia 1934 r. w 20. rocznicę wymarszu
z Krakowa I Kompanii Kadrowej Legionów,
a zakończono 9 lipca 1937 r.
Kopiec Wandy – ul. Ujastek
Według legendy to mogiła córki Kraka, usypana w miejscu, w którym
znaleziono jej ciało, co stało się powodem do nazwania tej okolicy Mogiłą. Kurhan powstał ok. VII lub VIII w. i służył zapewne celom kultowym,
mógł mieć też znaczenie obronne lub astronomiczne (obliczanie czasu),
ponieważ aż do XIX w. na kopcu w okresie Zielonych Świąt palono obrzędowe ogniska, powtarzając zwyczaje z czasów pogańskich.

KOPCE KRAKOWSKIE
Kopiec Kościuszki – dojście od ul. św. Bronisławy i al. Waszyngtona
Ten najbardziej rozpoznawalny krakowski
kopiec usypano w latach 1820–1823 dla
uczczenia Tadeusza Kościuszki. To jeden
z czterech kopców Krakowa. W 1850 r. obudowano go fortem i włączono w system austriackich fortyﬁkacji wzniesionych wokół
miasta. Obecnie w zabudowaniach fortecznych znajduje się muzeum poświęcone T. Kościuszce oraz wystawy ﬁgur woskowych i wyposażenia fortów.
Kopiec Kraka – okolice ul. Wielickiej
Pochodzi z VII w. i jest największym prehistorycznym kopcem w Polsce oraz najstarszym w Krakowie. Według legendy, jest to
mogiła księcia Kraka – założyciela miasta.
Istnieje też teoria wiążąca go z kopcem
Wandy i z kulturą celtycką, w której kopce
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POMNIKI, FONTANNY
pomnik Adama Mickiewicza
– Rynek Główny
Zwany przez krakowian „Adasiem”, stanął
u wylotu Sukiennic w 1898 r. W czasie II
wojny światowej został zniszczony, ale
udało się go zrekonstruować z elementów
odnalezionych w Hamburgu. Pomnik jest
jednym z ulubionych miejsc spotkań krakowian. Często odbywają się przy nim różne
uroczystości, manifestacje i happeningi
oraz słynny konkurs krakowskich szopek.
pomnik Mikołaja Kopernika – Planty przy Collegium Witkowskiego
Powstał w 1899 r. według projektu Cypriana Godebskiego i został uroczyście odsłonięty na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1900 r. W czasie renowacji Collegium Maius w 1953 r. przeniesiono go na Planty przy Collegium Witkowskiego Uniwersytetu
Jagiellońskiego, gdzie stoi do dziś.
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Smok Wawelski – pod Smoczą Jamą
na Wawelu
Pomnik Smoka Wawelskiego ziejącego
ogniem, wykonany przez krakowskiego
artystę Bronisława Chromego, skrywa
pewną tajemnicę: otóż przy dokładnym oglądaniu można zauważyć aż 7
głów krakowskiego potwora – pewnie
warto to sprawdzić.
pomnik niedźwiedzia Wojtka – Park
im. Henryka Jordana
Pomnik niezwykłego członka armii
gen. Andersa, który towarzyszył polskim żołnierzom 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w 2 Korpusie
Polskim na szlaku bojowym z Iranu
do Włoch.
pomnik psa Dżoka – Bulwary Wiślane
Postawiony dla pamięci o wielu
psach, które podobnie jak Dżok, tak
bardzo przywiązały się do swoich
właścicieli, że pomimo ich odejścia,
wiernie na nich czekają.
fontanna – plac Szczepański
Jedyna taka fontanna w Krakowie –
w pełni multimedialna: w nocy
można podziwiać piękną grę świateł,
a w dzień przyglądać się radości
dzieci, które biegają między „słupami
wody” tryskającymi przed Pałacem
Sztuki.
fontanna z Żakiem – plac Mariacki
Fontanna ta jest jednocześnie
pomnikiem krakowskiego Żaka,
a znajduje się na placu Mariackim,
niedaleko kościoła Mariackiego.
Figurka powstała w 1958 r. w hołdzie
Witowi Stwoszowi, wzorowana jest
bowiem na jednej z rzeźb w słynnym
ołtarzu.
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fontanna – Rynek Główny
Wygląda jak niewielka szklana piramida
lub kryształ, wieczorami oświetlana jest
wielobarwnymi światłami, wokół niej
strumienie wody stopniowo się wyłaniają
i zanikają. Urozmaica swoim widokiem
czas oczekiwania na wejście do „podziemnego miasta” znajdującego się pod
płytą Rynku Głównego.

PARKI I TERENY ZIELONE
Chodź ze mną dzisiaj na spacer –
wzdłuż Plant, pomiędzy drzewami.
Wiatr o Krakowie zaśpiewa
Leciutko ruszając listkami.

Planty – centrum Krakowa
Planty to ulubione miejsce wielu krakowskich poetów, uczonych oraz zwykłych
mieszkańców. Spacerując po nich oglądać
można słynne krakowskie budowle oraz
pomniki. Są wyjątkowym terenem zielonym, otaczającym od XIX w. Stare Miasto
w miejscu dawnych miejskich murów,
których przebieg zobaczyć można na makiecie ustawionej przy bramie od strony
ul. Floriańskiej.
Bulwary Wiślane
Powstały w latach 1907–1913 po obu
stronach Wisły jako umocnienia przeciwpowodziowe. Na murach bulwarowych
zaplanowano drogi i tory dla pojazdów,
natomiast dla pieszych wybudowano
schody. Charakter spacerowej promenady
bulwary przybrały po II wojnie światowej.
Obecnie często wykorzystywane są na
organizowanie wielkich plenerowych imprez rodzinnych.
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Park Strzelecki, ul. Lubicz
Położony w pobliżu dworca autobusowego
niewielki park, jest miejscem związanym
z Towarzystwem Strzeleckim „Bractwo Kurkowe”. W parku znajduje się kilka starszych
i nowych pomników oraz zegar słoneczny,
natomiast budynek dawnego Celestatu to
obecnie oddział Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa i zarazem placówka ekspozycyjno-badawcza. Jako jedyna zajmuje
dziejami i zwyczajami bractw kurkowych
w Polsce i w Europie.
Błonia, ul. Focha/3 Maja
Są ogromną łąką położoną w centrum Krakowa. Nazwa pojawiła się w 1402 r. jako
określenie pastwisk, które rozciągały się pomiędzy podkrakowskimi wsiami. Od
XVIII w. na Błoniach organizowano parady
wojskowe, obchody wielkich rocznic,
a w ostatnich czasach religijne spotkania
z papieżami: Janem Pawłem II i Benedyktem
XVI, a także masowe imprezy sportowe.
Park Jordana, ul. Reymonta
To wyjątkowe miejsce zostało założone
w 1889 r. przez dr. Henryka Jordana jako
pierwszy w Europie ogród gier i zabaw dla
dzieci. Oprócz gier sportowych organizowano tam również zajęcia przyrodnicze
i historyczne, dlatego wzdłuż głównych alei
ustawiono 42 popiersia wybitnych Polaków.
Niektóre z nich zachowały się do dzisiaj, ale
są i nowe. Obecnie też można tu poćwiczyć,
pograć i pobawić się na nowoczesnych boiskach i placach zabaw.
Park Lotników Polskich, al. Jana Pawła II/al. Pokoju
Park Lotników to miejsce warte polecenia na rodzinne spacery, na przestrzeni bowiem 60 hektarów dzieci mogą do woli się wyszaleć, a starsi
znaleźć cichy zakątek i zrelaksować się słuchając szumu drzew. W parku
zlokalizowane są urządzenia do zabaw i ćwiczeń dla dzieci.
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Park Decjusza, ul. Królowej Jadwigi
Park wraz z willą Decjusza powstał
ok. 1535 r. Miał być miejscem wypoczynku dla przyjeżdżającego do
willi sekretarza króla Zygmunta
Starego, Justa Ludwika Decjusza. Za
projekt parku odpowiedzialni byli
włoscy architekci (m.in. Jan Cini, Zenobiusz Zanotti). Obecnie park zajmuje niespełna 10 ha powierzchni.
Ze starych drzew porastających niegdyś ten park zachowały się jedynie
graby i lipy.
Las Wolski, Wola Justowska
Jest to naturalny park leśny w granicach Krakowa z dużą liczbą atrakcji,
do których zaliczyć trzeba przede wszystkim ogród zoologiczny, trudno
dostępny klasztor kamedułów na Bielanach, kopiec Piłsudskiego, oryginalne
budowle w Przegorzałach (zamek i willa Baszta). W Lesie Wolskim są też
3 rezerwaty przyrody: Panieńskie Skałki, Bielańskie Skałki i Skałki Przegorzalskie.
Park Bednarskiego, Podgórze
Park leży w starej części Podgórza,
a powstał w otoczeniu dawnego, istniejącego od średniowiecza kamieniołomu. Jest miejskim parkiem krajobrazowym. W obrębie parku można
wyróżnić dwie części – starsza ma
charakter neoklasyczny, nowsza modernistyczny. Szczególnymi walorami
parku są rozciągająca się panorama
miasta oraz duże przestrzenie do zabaw dla dzieci.
Skałki Twardowskiego, Zakrzówek
Uroczysko Skałki Twardowskiego, położone zaledwie 3 km od centrum
Krakowa, o powierzchni 34 hektarów sprawia, że Skałki Twardowskiego
są unikatową w skali kraju ostoją przyrody w mieście. Swoją nazwę zawdzięczają mistrzowi Twardowskiemu, który miał tam ponoć jedną ze
swoich tajemniczych grot. Pewnego dnia w alchemicznej sali nastąpiła
eksplozja, a w jej wyniku powstały skałki, które otrzymały imię Twardowskiego.
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INNE ATRAKCJE
W Krakowie można przeżyć bardzo radosne i fascynujące przygody, które
na długo zapadną w pamięć zarówno dzieci, jak i rodziców. Czasem wystarczy wsiąść do jednej z dorożek, by się przekonać, czy to właśnie ona jest tą zaczarowaną?
Albo wejść na samą górę Mariackiej Wieży, by
z bliska usłyszeć dźwięki krakowskiego hejnału granego wysoko pod niebem i podziwiać
wraz z gołębiami niezapomniane widoki całego Krakowa? A może śpiewając Płynie Wisła,
płynie… rozkoszować się rejsem statkiem czy
wiślanym tramwajem.
Dla bardzo ruchliwych i spragnionych emocji
dzieci w mieście też jest sporo atrakcyjnych
miejsc. Na pasjonatów pływania czeka ok. 15
krytych basenów, a nawet tor kajakowy – chociaż najwięcej radości przyniesie pewnie
wizyta w Parku Wodnym lub Com-Com Zone.
Natomiast małych i większych wspinaczy zainteresują niewątpliwie ścianki wspinaczkowe,
a ci, którzy chcą poćwiczyć zwinność, celność
i reﬂeks, znajdą do tego okazję na torach
gokartowych czy w kręgielniach.
A co z mniejszymi dziećmi chcącymi się gdzieś
„energicznie” pobawić? Dla nich też można
w Krakowie znaleźć odpowiednie miejsca: przy
każdym większym centrum handlowym znajdują się sale zabaw, są też obiekty specjalnie
przystosowane do zabaw dla dzieci.
Wszystkie miejsca rozrywki i atrakcji dla dzieci
najłatwiej odszukać w bazie „Kids in Krakow”,
natomiast informacje turystyczne umieszczone
zostały na stronie www.krakow.travel, a o zabytkach czy wydarzeniach kulturalnych przeczytać można na stronie „Magicznego Krakowa”
– www.krakow.pl oraz www. karnet.krakow.pl.
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Informacje zamieszczone w niniejszym wydawnictwie maja charakter poglądowy. Autor i wydawca informatora nie ponoszą odpowiedzialności za jakość
świadczonych usług i ewentualne zmiany zaistniałe
po terminie opracowania materiałów do wydawnictwa (listopad 2015).
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