
ATRAKCJE TURYSTYCZNE w KRAKOWIE : 

1. Wawel w Krakowie  

Wawel to kawał polskiej historii, siedziba władców polskich, a także ich 

nekropolia, symbol polskiej kultury i tradycji. Tu od wieków mają miejsce ważne 

wydarzenia dla Polaków, najważniejszymi obiektami na tym wzgórzu są Zamek 

Królewski oraz Katedra Św. Wacława i Stanisława (pierwszy kościół romański w 

tym miejscu stanął już w XI wieku, wtedy też powstał pałac Kazimierza Odnowiciela, a 

Wawel stał się główną stolicą państwa). Wawel udostępniony jest turystom 

codziennie, wzgórze i dziedziniec zamkowy bezpłatnie, zaś wystawy we wnętrzach 

odpłatnie, m.in. Wawel Zaginiony czy Reprezentacyjne Komnaty Królewskie. 

Historyczna siedziba królów 

Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie to historyczna siedziba polskich 

władców, od XI wieku po XVII stulecie, kiedy to Zygmunt August III Waza przeniósł 

stolicę z Krakowa do Warszawy. Dziedziniec zamku jest dostępny bezpłatnie, 

natomiast na wystawy należy wykupić bilety. Różnorodne wystawy w Zamku 

pozwalają przenieść się w czasy minionych wieków. Zamek królewski na Wawelu 

jest obiektem Unesco. 

Komnaty Królewskie na Wawelu 

Komnaty Królewskie na Wawelu to miejsce, w którym koronowane głowy spały, 

jadły oraz pracowały. Powstały tutaj dwie wystawy stałe - Reprezentacyjne Komnaty 

Królewskie oraz Prywatne Komnaty Królewskie. Ekspozycje przedstawiają autentyczne 

wnętrza z XVI i XVII wieku. Sale mieszczą się na parterze oraz na II piętrze, gdzie 

ulokowały się najbardziej reprezentacyjne sale. Zobaczyć tu można m.in. arrasy 

Zygmunta Augusta. 

Głowy Wawelskie 

W obrębie Reprezentacyjnych Komnat Królewskich zwiedza się słynne Głowy 

Wawelskie czyli rzeźby głów zdobiące strop Sali Poselskiej na Zamku. Głowy 

powstały w XVI wieku i było ich 194. Do dzisiaj zachowało się tylko 30. Przez długi 

czas przebywały poza wawelskim wzgórzem, na szczęście bezpiecznie wróciły na 

swoje miejsce. 

Skarbiec i Zbrojownia 

Skarbiec i Zbrojownia na zamku na Wawelu to wystawa cennych pamiątek 

królewskich i wspaniałej broni paradnej, nawiązująca do dawnego Skarbca 
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Koronnego. Od XIV wieku w Skarbcu przechowywano insygnia władzy królewskiej - 

korony, berła, jabłka, miecz zwany Szczerbcem czy ewangeliarz i tacę, służące w 

obrzędzie sakry królewskiej. W zamku istniał też prywatny skarbiec 

monarchy kryjący kosztowności czy paradne naczynia. Skarby te nie były dostępne 

dla przeciętnych zjadaczy chleba, pierwszy publiczny pokaz insygniów nastąpił 

dopiero w 1792 roku, a 3 lata później Prusacy włamali się do Skarbca i skradli prawie 

doszczętnie jego zawartość. Obecna ekspozycja to zaledwie cień dawnej 

świetności tego miejsca. Gromadzi znaczące dzieła sztuki i pamiątki historyczne, w 

tym kilka pozostałości z dawnego zasobu Skarbca Koronnego, na czele ze 

Szczerbcem – najważniejszą polską pamiątką historyczną. 

Katedra Św. Stanisława i Wacława na Wawelu w Krakowie to prawdziwa perła 

polskiej architektury! Ta gotycka świątynia pochodzi z XIV wieku i była koronacyjnym 

kościołem polskich monarchów. W swych murach kryje też 

wcześniejsze, romańskie relikty. Wawelska katedra to niezwykle cenny obiekt Unesco. 

Kaplica Zygmuntowska 

Katedra na Wawelu kryje najdoskonalsze renesansowe dzieło nie tylko w Polsce, ale i 

w całej Europie, to oczywiście Kaplica Zygmuntowska, która w zewnętrznej bryle 

świątyni zdecydowanie wyróżnia się złotą kopułą. 

Relikwiarz Św. Stanisława 

W centralnej części wawelskiej katedry stoi srebrna trumna, w której spoczywają 

szczątki Św. Stanisława - patrona Polski, który jest tutaj otoczony kultem. Ten 

relikwiarz to jedno z najwybitniejszych polskich dzieł wczesnego baroku. 

Groby Królewskie 

W podziemiach Katedry krakowskiej znajdują się Groby Królewskie – miejsce 

spoczynku nie tylko polskich monarchów, ale również książąt, bohaterów narodowych 

czy wieszczów. Tutaj spoczywa też Para Prezydencka, która zginęła w 2010 roku w 

katastrofie smoleńskiej. 

Papież Jan Paweł II 

Karol Wojtyła przez całe swe życie był blisko związany z Wawelską Katedrą! Tutaj w 

1946 roku odprawił swoją pierwszą mszę Św., tutaj był konsekrowany na biskupa, a 

będąc już papieżem przybywał do świątyni aż siedmiokrotnie, ostatni raz w 2002 

roku. 2 kwietnia 2005 roku natomiast odezwał się w katedrze dzwon 

"Zygmunt", obwieszczający śmierć Papieża Polaka! Upamiętniając bliskość Papieża z 

tym miejscem, w 2008 roku przed Katedrą stanął okazały pomnik Jana Pawła II. 
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Zwiedzanie Katedry Wawelskiej 

Cała Katedra, wraz z Grobami Królewskimi i wieżą Zygmuntowską z dzwonem 

Zygmunta, a także Muzeum Katedralne są udostępnione dla turystów. Niemal zawsze 

bywa tu tłumnie. Do Katedry i Muzeum należy wykupić bilet (wspólny), naprzeciw 

katedry w innej kasie niż pozostałe wystawy na Wawelu. 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

IV-X pn-sb 9.00-17.00, nd 12.30-17.00 

XI-III pn-sb 9.00-16.00, nd 12.30-16.00 

Muzeum Katderalne w niedziele jest zamknięte 

Bilety: normalny 14 zł, ulgowy 8 zł 

Bilet umożliwia zwiedzanie Katedry, Dzwonu Zygmunta, Grobów Królewskich i 

Muzeum Katedralnego 

Adres 

Archikatedra Św. Stanisława BM i Św. Wacława i Muzeum Katedralne 

Wawel, Kraków 

tel. 12/ 429-33-27 

parafia@katedra-wawelska.pl 

www.katedra-wawelska.pl 

 

Wawel Zaginiony 

Bardzo ciekawa jest wystawa Wawel Zaginiony w budynku dawnej kuchni 

królewskiej. Prezentuje ona zabytki architektury z różnych okresów dziejowych i 

stylów architektonicznych zabudowy wzgórza. Zabytki są eksponowane w sposób 

tradycyjny, jako obiekty pochodzące z badań archeologicznych oraz jako prezentacja 

multimedialna. Na wystawie tej można zobaczyć m.in. fragmenty najstarszej 

wawelskiej budowli - romańskiej rotundy, dzięki czemu Zamek na Wawelu leży 

na Szlaku Romańskim. 

Sztuka Wschodu 

W zachodnim skrzydle zamku królewskiego na Wawelu można odwiedzić 

wystawę Sztuka Wschodu – nie lada gratka dla miłośników orientu. Prezentowana 

jest tutaj ceramika, przedmioty codziennego użytku i uzbrojenie oraz cenna i ciekawa 

kolekcja namiotów i chorągwi tureckich z XVII wieku. 
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Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

Wzgórze wawelskie i dziedziniec arkadowy codziennie 6.00-17.30 

Centrum Promocji i Informacji codziennie 9.00-17.00 

Bilety: wzgórze wawelskie i dziedziniec wstęp bezpłatny 

Reprezentacyjne Komnaty Królewskie: normalny 25 zł, ulgowy 15 zł 

Skarbiec Koronny i Zbrojownia: normalny 25 zł, ulgowy 15 zł 

Sztuka Wschodu. Namioty Tureckie: normalny 20 zł, ulgowy 15 zł 

Wawel Zaginiony: normalny 25 zł, ulgowy 15 zł 

Bilety kupić można w Centrum Promocji i Informacji lub 

online https://ebilet.wawel.krakow.pl 

Adres 

Wawel 

ul. Wawel 5, Kraków 

tel. 12/ 422-51-55, 422-61-21 

www.wawel.krakow.pl 

 

2. Rynek w Krakowie 

Rynek w Krakowie to jeden z największych i najpiękniejszych Rynków w Europie, 

z Sukiennicami w miejscu centralnym, Kościołem Mariackim z odnowionym ołtarzem 

Wita Stwosza i zabytkowymi kamienicami. Rynek w Krakowie został wytyczony w 

XIII wieku i od tego czasu pozostaje centralnym punktem miasta, bijącym sercem 

Krakowa. Jego wymiary to 200x200 metrów, a pod płytą zwiedzić 

można udostępnione podziemia. Między sukiennicami a Kościołem Mariackim 

wznosi się wysoki pomnik Adama Mickiewicza, zwany tu popularnie "Adasiem". 

To zwyczajowe miejsce spotkań młodzieży. 

 

Rynek Główny w Krakowie to symbol miasta, z pewnością jeden z najpiękniejszych i 

największych (200 x 200 m) średniowiecznych rynków w Europie. Przyciąga 

niesamowitą atmosferą, zabytkami, rozrywką. W 1978 roku został wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa Unesco. 

Słynne Sukiennice to okazały budynek stojący w centralnej części Starego Rynku 

w Krakowie, w którym niegdyś znajdowały się kramy z suknem, stąd ich 

nazwa. Krakowskie Sukiennice przez lata ulegały licznym przemianom i ich obecny 

kształt niewiele przypomina już wizerunek dawnych sukiennic - dwóch rzędów 

kamiennych kramów stojących naprzeciw siebie. Pierwsze kramy stały tutaj już w XIII 
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wieku, ale nowe, gotyckie sukiennice wystawił w XIV wieku król Polski - Kazimierz 

Wielki. Słynne Sukiennice to okazały budynek stojący w centralnej części Starego 

Rynku w Krakowie, w którym niegdyś znajdowały się kramy z suknem, stąd ich 

nazwa. Krakowskie Sukiennice przez lata ulegały licznym przemianom i ich obecny 

kształt niewiele przypomina już wizerunek dawnych sukiennic - dwóch rzędów 

kamiennych kramów stojących naprzeciw siebie. Pierwsze kramy stały tutaj już w XIII 

wieku, ale nowe, gotyckie sukiennice wystawił w XIV wieku król Polski - Kazimierz 

Wielki. 

Bazylika Mariacka 

Nad Królewskim Rynkiem góruje Bazylika Mariacka, ze słynnym Ołtarzem Wita 

Stwosza. Prezbiterium kościoła z ołtarzem zwiedza się odpłatnie. Z wyższej wieży 

kościoła zwanej Hejnalicą, co godzinę rozbrzmiewa hejnał grany na żywo przez 

trębaczy. Na wieżę można wejść po drewnianych schodach, po zakupieniu biletu. 

Rozlega się stąd ładna panorama miasta. 

Sukiennice 

Centralne miejsce na Rynku zajmują zabytkowe Sukiennice - średniowieczna budowla 

handlowa, do dziś służąca kupcom. Można tu kupić albo pooglądać przepiękne, 

często typowo polskie wyroby, od biżuterii, przez ubiory po np. szachy. 

 

Na Rynku dumnie stoi pomnik wieszcza narodowego - Adama Mickiewicza, słodko 

nazywanym tu Adasiem. Jest to zwyczajowe miejsce spotkań ludzi umawiających się 

na tym wielkim placu. 

 

Wieża Ratuszowa 

Z 70-metrowej Wieży Ratuszowej umiejscowionej na Rynku roztacza się szeroka 

panorama miasta, wewnątrz natomiast znajduje się oddział Muzeum Historycznego 

Miasta Krakowa. Obecnie wieża jest jedyną pozostałością po Ratuszu i pochodzi 

prawdopodobnie z XIV wieku. 

Piękne na Rynku są także liczne Kamieniczki o bogatej historii, dodające uroku temu 

miejscu. W wielu z nich mieszczą się obecnie knajpki, także na zewnątrz. 

Kramy z rękodziełem i pamiątkami 

Obecnie w krakowskich Sukiennicach znajdują się dwa zadaszone rzędy kramów, w 

których sprzedawane są pamiątki z Krakowa i Polski oraz rękodzieło. Na piętrze 

Sukiennic natomiast znajduje się Galeria Polskiego Malarstwa i Rzeźby, a na parterze 
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słynna kawiarnia Noworolski. W Sukiennicach mieści się również Informacja 

Turystyczna oraz wejście do stosunkowo nowej atrakcji, otwartej w 2010 roku. To 

arcyciekawe Podziemia Rynku Głównego 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

 poniedziałek: Zamknięte 

 wtorek: 10:00–12:30, 14:00–16:30 

 środa: 10:00–12:30, 14:00–16:30 

 czwartek: 10:00–12:30, 14:00–16:30 

 piątek: 10:00–12:30, 14:00–16:30 

 sobota: 10:00–12:30, 14:00–16:30 

 niedziela: 10:00–12:30, 14:00–15:30 

 

Pod Rynkiem natomiast ciągną się Podziemia Rynku Głównego, udostępnione 

zwiedzającym w 2010 roku, jako oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 

Wejście do nich znajduje się w Sukiennicach. 

3. Podziemia Rynku w Krakowie  

Pod Rynkiem Głównym w Krakowie (Rynek 1) ciągnie się interesująca podziemna 

trasa turystyczna, która pozwala poznać niezwykle ciekawy średniowieczny Kraków, 

przy udziale najnowszej technologii. Wejście do podziemi znajduje się w 

Sukiennicach Krakowskich. 

Podziemny Kraków 

Podziemia Rynku to swoisty, niezwykły rezerwat reliktów najstarszych budowli 

świeckich, kamiennych dróg, drewnianych krawężników, wodociągów i murów 

miejskich w Krakowie. 

Na wystawach podziemnej trasy zgromadzono też liczne eksponaty związane z 

kupiectwem i mieszczaństwem. To swoista podróż w odległą przeszłość, ale 

najbardziej fascynujące jest to, że tej podróży towarzyszy zwiedzającym nowoczesna, 

zaawansowana technika komputerowa i holograficzna wzmacniająca wrażenia i 

atmosferę Krakowa sprzed 700 lat, kiedy jeszcze o takiej technologii nawet nie śniło 

się ludziom. 

Historia odkryć 

Badania archeologiczne krakowskiego Rynku Głównego rozpoczęły się latem 2005 

roku i planowano je zakończyć po 6 miesiącach, ale skala odkryć była tak wielka i 
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cenna, że ostatecznie prowadzono je 5 lat. Nic w tym dziwnego, wszak kryje się tu 

1000 lat historii miasta. 

Efekty badań i wiele znalezisk prezentowane są na podziemnej trasie turystycznej, 

która nie tylko obrazuje niezwykle ciekawą historię Krakowa, ale uzmysławia ścisłe 

związki pomiędzy średniowiecznym Krakowem a innymi ówczesnymi ośrodkami 

europejskimi. 

Podziemia Rynku 

Rynek Główny 1, Kraków 

tel. 12/ 426-50-60 

info@mhk.pl 

www.podziemiarynku.com 

 

Godziny zwiedzania: codziennie 10.00-20.00 (wt do 16.00, IV-X sr-nd do 22.00), w 

pierwszy wtorek m-ca nieczynne 

Bilety: normalny 19 zł, ulgowy 16 zł, dzieci do lat 5 gratis (bilety lepiej rezerwować 

online), we wtorki wstęp wolny (konieczna wcześniejsza rezerwacja). 

 

4. Kościół Mariacki w Krakowie 

Słynny kościół Mariacki będący największą ozdobą krakowskiego rynku to 

kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwszy romański kościół w 

tym miejscu powstał na początku XIII wieku, obecna świątynia swe początki bierze 

w XIV wieku, zdobią je 2 wysokie wieże, ta wyższa była wieki temu strażnicą, od 

tamtej pory co godzinę wybija na niej hejnał. Kościół słynie z zabytkowego ołtarza 

Wita Stwosza. 

Symbol Krakowa 

Słynny Kościół Mariacki w Krakowie to jeden z najważniejszych symboli Krakowa. 

Stojąca przy Rynku Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to 

perła sztuki i architektury polskiej, odwiedzana przez tłumy turystów z całego świata. 

Jako, że początki świątyni sięgają daleko w przeszłość, do wieków średnich, a w 

przyziemiu zachowały się fragmenty romańskiej świątyni, Kościół Mariacki w Krakowie 

leży na Szlaku Romańskim. 

Must be każdego turysty 

Kościół Mariacki w Krakowie to zdecydowany "must be" nie tylko polskiego turysty! 

My bywamy w Krakowie niemalże co roku, i zawsze podchodzimy pod tą okazałą 
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świątynie, ale nie za każdym razem odwiedzamy jej wnętrza. Wejście pod słynny 

ołtarz jest odpłatne. Warto też przynajmniej raz wspiąć się na wieżę Mariacką, z 

pięknym widokiem na Kraków! To ta wieże, z której rozgrywany jest hejnał. Jej 

zwiedzanie też jest odpłatne. 

Ołtarz Wita Stwosza 

Kościół od zawsze stanowił świątynię krakowskiego mieszczaństwa. Najbardziej 

godnym uwagi jest tu słynny, gotycki Ołtarz Mariacki Wita Stwosza w formie tryptyku, 

przedstawiający w głównej scenie Zaśnięcie Matki Bożej i Jej Wniebowzięcie. To 

wybitne dzieło sztuki, ale całe wnętrze świątyni zachwyca! 

Świątynia została gruntownie odnowiona pod koniec XX wieku, m.in. dzięki ofiarności 

turystów, zwiedzanie prezbiterium bowiem odbywa się odpłatnie. 

Wieża Mariacka 

Z wyższej wieży Kościoła Mariackiego, zwanej Hejnalicą, co godzinę rozbrzmiewa 

hejnał, urywany nagle nawiązując do legendy, która mówi, że dawno, dawno temu 

hejnalista widząc Tatarów zmierzających do miasta, zaczął grać, by przestrzec 

mieszkańców przed zbliżającą się zagładą. Nie dokończył jednak melodii, gdyż strzała 

jednego z Tatarów przebiła jego ciało. 

Na wieżę, z której do dzisiaj rozbrzmiewa hejnał na żywo, można odpłatnie wspiąć się 

po wielu krętych schodkach. Z góry roztacza się piękna panorama Krakowa. 

 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne: 

Kościół: 

pn-sb 11.30-18.00 nd 14.00-18.00 

Bilety: normalny 10 zł, seniorzy (65+) 8 zł, dzieci, młodzież i studenci 5 zł 

Dostępne w punkcie obsługi zwiedzających Plac Mariacki 7 

Hejnalica 

IV-X wt-sb 9.10−17.30 przerwa 11.30−13.10 

nd 13.10−17.30 

Bilety: normalny 15 zł, ulgowy (7–18 lat) 10 zł 

Adres 

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Rynek Główny 1 (Plac Mariacki), Kraków 

https://www.polskieszlaki.pl/wieza-mariacka-i-hejnal-w-krakowie.htm


tel. 12/ 422-05-21 

www.mariacki.com 

GPS: 50°3'42N, 19°56'22E 

 

5. Ulica Grodzka w Krakowie 

Grodzka to jedna z ważniejszych ulic w Krakowie, część Traktu Królewskiego, 

prowadząca z Rynku na Wawel. Zobaczysz tu często krakowskie dorożki. Przy 

Grodzkiej poustawiały się wspaniałe budowle, w tym dwie sakralne perełki - Kościół 

Św. Andrzeja ze strzelistymi wieżami oraz pokaźny Kościół Św. Apostołów Piotra i 

Pawła 

Majestatyczne Stare Miasto Krakowa najlepiej poznasz przechodząc najbardziej 

popularną ulicą w mieście czyli ulicą Grodzką, prowadzącą od Rynku Głównego aż 

na Wawel. To swoisty krakowski deptak, zawsze pełen turystów. Często przejeżdżają 

też tą trasą krakowskie dorożki. Jest to element Drogi Królewskiej! 

Zabytki na Grodzkiej 

Na ulicy Grodzkiej w Krakowie ulokowało się wiele przepięknych zabytków 

architektury różnych okresów, warto więc przemierzać ją z głową uniesioną do 

góry. Stoją tu dwa słynne kościoły sąsiadujące ze sobą - ogromny kościół Św. Piotra i 

Pawła z charakterystyczną kolumnadą Świętych oraz dwuwieżowy kościół Św. 

Andrzeja, leżący na szlaku Małopolska Romańska.  

Świątynie te otaczają cudne kamienice, często kryjące sklepiki z 

pamiątkami, klimatyczne knajpki i restauracje, a nawet hotele. Ulicą Grodzką prowadzi 

Trakt Królewski wiodący od Bramy Floriańskiej przez Rynek na Wawel. W pobliżu ulicy 

Grodzkiej odwiedzić też warto Okno Papieskie w Pałacu Arcybiskupim przy ulicy 

Franciszkańskiej oraz stojący naprzeciw kościół Franciszkanów. 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

Całą dobę przez cały rok 

Bilety: zwiedzanie bezpłatne 

 

6. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

http://www.mariacki.com/
https://www.polskieszlaki.pl/ulica-grodzka-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/dorozki-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-andrzeja-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-andrzeja-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-piotra-i-pawla-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-piotra-i-pawla-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/krakow.html
https://www.polskieszlaki.pl/rynek-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wawel-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/dorozki-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/droga-krolewska-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/koscioly-i-obiekty-sakralne/
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-piotra-i-pawla-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-piotra-i-pawla-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-andrzeja-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kosciol-sw-andrzeja-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/malopolska-romanska.htm
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/karczmy-i-restauracje/
https://www.polskieszlaki.pl/brama-florianska-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/okno-papieskie-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/palac-arcybiskupi-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/muzeum-historyczne-miasta-krakowa.htm


Muzeum Historyczne Miasta Krakowa powstało w 1899 roku i jest jednym z 

najstarszych w Polsce, obecnie działa w 14 obiektach zabytkowych, m.in. w Wieży 

Ratuszowej, Barbakanie, Fabryce Schindlera czy Synagodze Starej. Najnowszy 

Oddział to Podziemia Rynku, udostępniony turystom od 2010 roku. Główna siedziba 

Muzeum mieści się pod adresem Rynek 35 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa to jedno z najstarszych polskich 

muzeów, założone w 1899 roku. Muzeum gromadzi eksponaty z zakresu kultury 

materialnej, dziejów politycznych i gospodarczych oraz sztuki i tradycji 

mieszkańców Krakowa od czasów najdawniejszych do dziś.  

Dzisiaj MHMK obejmuje aż 14 Oddziałów, bardzo różnorodnych, które prezentują 

inny fragmenty dziejów Krakowa, tak więc każdy znajdzie tutaj coś ciekawego dla 

siebie. 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jest laureatem wielu nagród i wyróżnień polskich 

organizacji, a w 2012 roku znalazło się na liście Diamentów "Forbesa". Muzeum jest otwarte 

na turystów, obsługa miła i przyjazna, a w poszczególnych oddziałach istnieje możliwość 

wykonywania zdjęć (bez lampy błyskowej). 

Odwiedzenie przynajmniej kilku Oddziałów Muzeum pomaga nam znacznie lepiej poznać i 

zrozumieć Kraków, z jego wielowiekową historią i tradycją. Najmłodszym i zarazem 

najciekawszym Oddziałem są Podziemia Rynku, z multimedialną wystawą na trasie 

podziemnej ciągnącej się pod rynkiem głównym w Krakowie. 

Oddziały MHMK 

- Pałac Krzysztofory, Rynek 35 - siedziba główna 

- Podziemia Rynku, Rynek 1 - eurohit! 

- Wieża Ratuszowa, Rynek 

- Barbakan, ul. Floriańska 

- Kamienica Hipolitów, Plac Mariacki 3 

- Mury Obronne, ul. Pijarska 

- Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 

- Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 

- Apteka Pod Orłem, Pl. Bohaterów Getta 18 

- Fabryka Schindlera, ul. Lipowa 4 

- Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 

- Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2 

- Celestat, ul. Lubicz 16 

- Dom Pod Krzyżem, ul. Szpitalna 21 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

Pałac Krzysztofory 

Rynek Główny 35, Kraków 

https://www.polskieszlaki.pl/wieza-ratuszowa-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wieza-ratuszowa-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/barbakan-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/fabryka-schindlera-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/stara-synagoga-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/jaskinie-i-podziemia/
https://www.polskieszlaki.pl/krakow.html
https://www.polskieszlaki.pl/atrakcje/jaskinie-i-podziemia/
https://www.polskieszlaki.pl/rynek-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/palac-krzysztofory-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/podziemia-rynku-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wieza-ratuszowa-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/barbakan-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/kamienica-hipolitow-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/mury-obronne-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/stara-synagoga-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/nowa-huta.htm
https://www.polskieszlaki.pl/apteka-pod-orlem-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/fabryka-schindlera-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/celestat-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/dom-pod-krzyzem-w-krakowie.htm


tel. 12/ 422-32-64 

www.mhk.pl 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

 poniedziałek: Zamknięte 

 wtorek: 10:00–17:30 

 środa: 10:00–17:30 

 czwartek: 10:00–17:30 

 piątek: 10:00–17:30 

 sobota: 10:00–17:30 

 niedziela: 10:00–17:30 

 

7. Smocza Jama w Krakowie 

Na Wawelu odwiedzić można krasową jaskinię jurajską, w której wg legendy 

mieszkał Smok Wawelski, stąd zyskała miano Smoczej Jamy. Jaskinia dostępna jest 

odpłatnie, w sezonie turystycznym 

Smocza Jama to popularna atrakcja na Wawelu w Krakowie. Jest to jurajska jaskinia, w 

której niegdyś ponoć mieszkał legendarny smok wawelski, stąd nazwa. To jedna z 

atrakcji wawelskich, obok pobliskiego smoka, która na pewno spodoba się dzieciom. 

Zwiedzanie Smoczej Jamy 

Długość korytarzy jaskini to prawie 300 metrów, ale trasa turystyczna liczy 80 metrów. 

Trasa jest oświetlona, a wylot Smoczej Jamy mieści się przy metalowym Smoku 

Wawelskim, stojącym przy nadwiślańskiej promenadzie.  

Wejście do Smoczej Jamy mieści się natomiast przy baszcie Złodziejskiej na 

terenie zamku na Wawelu, należy zejść w dół po schodkach, by wejść do jaskini. Na 

trasie znajdują się trzy komory, największa z nich ma długość 25 m i wysokość do 10 

m. W niektórych miejscach ściany i sklepienie wzmocnione są murami z cegieł, jeden 

z nich zasłania komin prowadzący do innego otworu jaskini. Pozostałe fragmenty 

jaskini są niedostępne dla turystów. Jeśli planujesz odwiedzić jaskinię, pamiętaj, że 

panuje w niej chłód przez cały rok, nawet w upalne dni. 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

W sezonie turystycznym  

pn-nd 10.00-17.00 

http://www.mhk.pl/
https://www.polskieszlaki.pl/smocza-jama-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wawel-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/krakow.html
https://www.polskieszlaki.pl/wawel-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/smok-wawelski-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/smok-wawelski-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/zamek-krolewski-na-wawelu.htm


 

8. Smok Wawelski w Krakowie 

Pomnik Smoka stoi na bulwarach nadwiślańskich, pod Wzgórzem Wawelskim. 

Smok zieje ogniem i nawiązuje do dawnej legendy o potworze zamieszkującym 

pobliską Smoczą Jamę. Obecnie obok smoka stanęła i owieczka. To bardzo popularne 

miejsce w Krakowie, chętnie odwiedzane przez turystów. 

Jeśli wierzyć legendzie, na Wawelu w Smoczej Jamie mieszkał kiedyś straszny Smok 

Wawelski, który terroryzował okoliczną ludność. Chłopy musieli dostarczać 

wyznaczoną liczbę bydła potworowi, a gdyby tego nie zrobili, smok pożerał tyleż 

głów ludzkich. 

Dziś na pamiątkę tej legendy stoi pod Wzgórzem Wawelskim, nad Wisłą pomnik 

Smoka, który zieje ogniem na turystów. Przy Smoku znajduje się wyjście ze Smoczej 

Jamy - jaskini, w której kiedyś mieszkał, a która dziś jest atrakcją dla turystów. 

Przy Smoku Wawelskim każdego czerwca odbywają się tradycyjne wianki w Noc 

Świętojańską. To huczna plenerowa impreza o pogańskim rodowodzie. 

Legenda o Smoku 

Nie mogli już tego znieść ani ludzie, ani król i postanowili się rozprawić ze smokiem, 

różne wersje podają, kto też ze smokiem sobie poradził, raz jest to sam król Krak, raz 

chłopak, który przy okazji brata zabił by władcą zostać, najpopularniejsza jest jednak 

wersja z szewczykiem Skubą, który potworowi podłożył barana wypchanego siarką, a 

po zjedzeniu którego smok był tak spragniony, że wypił pół Wisły i pękł. 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

 poniedziałek: Czynne całą dobę 

 wtorek: Czynne całą dobę 

 środa: Czynne całą dobę 

 czwartek: Czynne całą dobę 

 piątek: Czynne całą dobę 

 sobota: Czynne całą dobę 

 niedziela: Czynne całą dobę 

 

 

9. Ogród Świateł Alicja w Krainie Czarów 

https://www.polskieszlaki.pl/smok-wawelski-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wawel-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/smocza-jama-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wisla.html
https://www.polskieszlaki.pl/alicja-w-krainie-czarow-ogrod-swiatel-w-krakowie.htm


W Ogrodzie Doświadczeń w Krakowie, przy Alei Pokoju jesienią i zimą rozbłyska 

cudowna wystawa świetlna. Ogród Świateł to największy w Polsce Lighting Show, 

oparty na kanwie Alicji w Krainie Czarów, to trzeba zobaczyć � Po raz pierwszy Ogród 

zaświecił w 2020 roku. 

W Ogrodzie Doświadczeń 

Zjawiskowy Ogród Świateł w Krakowie to obecnie największy Lighting Show w 

Polsce! Powstał w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema. To przepiękna, 

multimedialna wystawa świetlna, oparta na kanwie Alicji w Krainie Czarów. Tutaj 

naprawdę dzieje się magia, świetlne ścieżki, barwne tunele zmieniające się co chwilę, 

postaci we mgle, widowiskowe instalacje, a w okresie świątecznym także domek 

Świętego Mikołaja.  

Multimedialny pokaz laserowy 

Mega ciekawostką w Ogrodzie Świateł jest wyświetlany od 16.45 co pół 

godziny fantastyczny, multimedialny pokaz laserowy przy dźwiękach "Alice’s 

Theme" z oficjalnej ścieżki dźwiękowej Alicji w Krainie Czarów Tima Burtona. Pokaz 

widoczny w sercu Ogrodu Świateł robi niesamowite wrażenie, a muzyka tylko to 

potęguje! Najlepiej podziwiać go od strony Gąsienicy, patrząc w kierunku wejścia do 

Ogrodu. 

Bajkowe instalacje 

Alicja w Krainie Czarów to miejsce, gdzie łatwo obudzić w sobie dziecko i przenieść 

się do świata magii oraz cudownej scenerii bajkowej. W Ogrodzie Świateł i Ty możesz 

stać się Alicją i przekroczyć tajemną bramę do krainy czarów. Czeka tu na 

Ciebie Zamek Królowej Kier, Królicza Nora, paląca Gąsienica, Tęczowa Aleja, 

Labirynt światła, uśmiechnięty Kot z Cheshire, Zwariowany Podwieczorek i inne 

tajemnicze zakątki. 

Co gdzie kiedy? 

Wystawa świetlna w Ogrodzie Świateł w Krakowie dostępna jest codziennie od 16.00 

do 21.00. W weekendy jest drożej i o wiele więcej chętnych, także najlepiej wybrać 

się w tygodniu i to jak najbliżej 16.00, wtedy można sobie wszystko spokojnie 

zobaczyć. Wszystkie atrakcje Ogrodu Świateł znajdują się na świeżym powietrzu, 

na dużym terenie o powierzchni 6 ha. Na miejscu można skorzystać z toalet, a w kilku 

punktach można kupić kawę, gorącą czekoladę czy grzaniec. Wizyta w Krakowie u 

Alicji w Krainie Czarów to niezapomniane przeżycie! 

https://www.polskieszlaki.pl/ogrod-doswiadczen-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/krakow.html


Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

30 X - 28 II codziennie 16.00-21.00 

Ostatnie wejście o godzinie 20.00 

Bilety: pn-czw normalny 24 zł, ulgowy 19 zł, rodzinny 75 zł 

pt-nd normalny 29 zł, ulgowy 24 zł, rodzinny 95 zł 

Dzieci do lat 3 - 1 zł 

Parking: gościnny parking CH M1 albo pt-nd przy Tauron Arena 

Ogród dostępny jest dla wózków (wybrukowane ścieżki, brak schodów) 

Niedostępny dla zwierząt domowych 

 

Adres 

Ogród Świateł Alicja w Krainie Czarów 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema 

Aleja Pokoju 68, Kraków 

tel. 12/ 428-66-00 wew. 11, 515-411-423 

https://ogrodswiatel.pl 

GPS: 50°4'0N, 19°59'51E 

 

10. Ogród Doświadczeń w Krakowie 

Ogród Doświadczeń znajdujący się w Parku Lotników Polskich, przy Alei Pokoju 

68 to ciekawy park rozrywki z urządzeniami pokazującymi prawidła fizyki. To świetna 

atrakcja nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych, zimą pięknie oświetlona. 

Sensoryczny park edukacyjny 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie to pierwszy taki park 

rozrywki w Polsce. To sensoryczny park edukacyjny wzorowany na parku w 

Norymberdze. Na pięknym, zielonym terenie o powierzchni 6 hektarów, 

wydzielonym w Parku Lotników Polskich, znajduje się około 60 urządzeń 

edukacyjnych  z zakresu optyki, akustyki i mechaniki. W tym parku rządzi fizyka! Ale o 

nie, nie jest tu nudno i nie tylko dzieci wychodzą stąd zachwycone i zaciekawione. 

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema jest oddziałem Muzeum Inżynierii 

Miejskiej w Krakowie. Poza urządzeniami dotyczącymi fizyki, znajdsziesz w Ogrodzie 

dodatkowo ekspozycję geologiczną "Geo-gródek", ekspozycję sensoryczną 

"Zapachowo" oraz zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema - "Lem-birynt". 

https://ogrodswiatel.pl/
https://www.polskieszlaki.pl/ogrod-doswiadczen-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/krakow.html
https://www.polskieszlaki.pl/muzeum-inzynierii-w-krakowie.htm
https://www.polskieszlaki.pl/muzeum-inzynierii-w-krakowie.htm


Wybrane urządzenia w Ogrodzie Doświadczeń 

- Krzywe Lustra 

- Wózki na szynach 

- Równowaga 

- Wir wodny 

- Sprzężone huśtawki 

- Kalejdoskop gigant 

- Dzwony rurowe 

- Telegraf akustyczny 

- Kamerton 

Atrakcje dodatkowo płatne w Ogrodzie Doświadczeń 

Żyroskop 

Kula Zorba 

Bungy trampolina 

Na miejscu dostępna jest też gastronomia i sklepik z pamiątkami. 

Ogród Doświadzeń: 

IV-X 

Bilety: normalny 12 zł, ulgowy 10 zł, bilet wspólny z Muzeum Inżynierii normalny 22 

zł, ulgowy 16 zł 

 

11. Barbakan w Krakowie 

Barbakan w Krakowie to najbardziej na północ wysunięta pozostałość 

średniowiecznych fortyfikacji miasta, które tworzyły 3-kilometrowy pas 

podwójnych murów, z 47 basztami i 7 bramami, fosą oraz barbakanem. To gotycka 

budowla z siedmioma wieżyczkami, stanowiąca wycinek koła o średnicy wewnątrz 

prawie 25 metrów i grubości murów ponad 3 metrów. Barbakan powstał pod koniec 

XV wieku. 

Barbakan w Krakowie witający turystów podążających od Dworca Głównego w stronę 

Starówki to najbardziej na północ wysunięta pozostałość 

średniowiecznych fortyfikacji miasta, które tworzyły 3-kilometrowy pas podwójnych 

murów, z 47 basztami i 7 bramami, fosą oraz właśnie barbakanem. 

Barbakan to gotycka budowla z siedmioma wieżyczkami, stanowiąca wycinek koła o 

średnicy wewnątrz prawie 25 m, a grubość murów to ponad 3 m. Barbakan 

wzniesiono w latach 1498-99, za panowania Jana Olbrachta. Ponoć w okresie od XV 
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do XVIII wieku barbakan krakowski był fortecą nie do zdobycia. Jego podstawowym 

zadaniem była obrona pobliskiej Bramy Floriańskiej, z którą był połączony. 

Muzeum w Barbakanie 

Dziś Barbakan w Krakowie stanowi oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 

w którym organizowane są różnorodne imprezy kulturalne jak i sportowe. 

Barbakan - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

ul. Basztowa, Kraków 

tel. 12/ 422-98-77, 619-23-20 

edukacja@mhk.pl 

www.mhk.pl/oddzialy/barbakan 

Godziny zwiedzania: IV-X codziennie 10.30-18.00 (nieczynne w drugi poniedziałek 

miesiąca), XI-III Barbakan nieczynny 

Bilety: normalny 8 zł, ulgowy 6 zł 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

 poniedziałek: 11:00–18:00 

 wtorek: 11:00–18:00 

 środa: 11:00–18:00 

 czwartek: 11:00–18:00 

 piątek: 11:00–18:00 

 sobota: 11:00–18:00 

 niedziela: 11:00–18:00 

 

12. Żydowski Kazimierz 

Będąc w Krakowie nie można też pominąć Kazimierza - historycznej dzielnicy 

żydowskiej, która znana jest na całym świecie. Dobrze zachowane synagogi (m.in 

Synagoga Stara i Synagoga Tempel) oraz Muzeum przenoszą turystów w świat 

judaizmu. To sceneria wielu filmów. 

Kazimierz to słynna Żydowska Dzielnica Krakowa, kiedyś osobne miasto dziś jedna z 

popularniejszych atrakcji w Krakowie, odwiedzana przez miliony turystów z całego 

świata. Po II wojnie światowej Kazimierz opustoszał i popadł w ruinę, jednak dziś, po 

latach wrócili tu dawni mieszkańcy oraz ich potomkowie i sprawiają, że to miejsce 

znów żyje. 
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Synagogi na Kazimierzu 

Do dzisiaj w obrębie krakowskiego Kazimierza zachowało się kilka synagog, m.in. 

piękna Synagoga Tempel (ul. Miodowa 24) - najmłodsza tutejsza synagoga z XIX 

wieku nadal pełniąca dawną funkcję czy najstarsza w Polsce Stara Bożnica z XVI wieku 

(ul. Szeroka 24), w której zwiedzić można oddział Muzeum Historycznego Miasta 

Krakowa, prezentujący dzieje i kulturę Żydów. Niedaleko jest stoi też Synagoga 

Remu z kirkutem o tej samej nazwie. 

Ponadto w pobliżu warto zobaczyć sklepiki żydowskie, kluby czy galerie i zaznać 

charakterystycznej, tutejszej atmosfery, całkiem innej od tej panującej 

na Rynku Głównym w Krakowie. 

Synagoga Tempel to najmłodsza synagoga w Krakowie, mieści się oczywiście na 

krakowskim Kazimierzu, przy ulicy Miodowej 24. To jedna z czterech czynnych 

synagog w mieście, służy w przewarzającej mierze wydarzeniom związanym z 

Festiwalem Kultury Żydowskiej. 

Synagoga Tempel została wybudowana w latach 1860-62 według projektu Ignacego 

Hercoka z inicjatywy Stowarzyszenia Izraelitów Postępowych i Towarzystwa Religijno-

Cywilizacyjnego. Ten nurt judaizmu był skierowany ku asymilacji kulturowej i 

społecznej z narodem polskim. Czego wyrazem jest między innymi nadanie jej 

typowej dla nurtu nazwy ‘tempel’, co oznacza świątynię. Nazwy tej nie spotyka się w 

całym judaizmie, ponieważ świątynię stanowi dla nich jedynie świątynia w Jerozolimie. 

Po kilku przebudowach uzyskała ostatecznie formę neorenesansowo-mauretańską. W 

czasie II wojny światowej hitlerowcy urządzili w niej magazyn, a w nawie stajnię dla 

koni. Częściowo zachowały się elewacje zewnętrzne, malowidła wewnątrz oraz 

unikatowe, bo jedyne w Polsce witraże synagogalne (43 sztuki) wykonane w latach 

1894-1925 w krakowskich zakładach Zadzikowskiego i Żeleńskich. 

Przetrwał również neorenesansowy aron ha-kodesz z 1897 roku. należy zwrócić 

uwagę na niektóre dekoracje wewnątrz, zaczerpnięte np. ze sztuki islamu jak 

mauretańskie polichromie. Polichromia sufitu z kolei przypomina dekorację minbaru 

meczetu Ibn-Tulun w Kairze, podobny wzór odnajdziemy w Sali tronowej w 

Alhambrze. 

Stara Synagoga to centralne miejsce słynnego Kazimierza w Krakowie czyli dzielnicy 

żydowskiej. To tutaj turyści kierują swe kroki, gdy chcą poznać historię krakowskich 

Żydów.  

Stara Synagoga to centralne miejsce słynnego Kazimierza w Krakowie czyli dzielnicy 

żydowskiej. To tutaj turyści kierują swe kroki, gdy chcą poznać historię krakowskich 

Żydów.  
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Sala kobiet 

W dawnej południowej sali kobiet mieści się wystawa dotycząca żydowskiego 

domu rodzinnego. Odnaleźć tu można eksponaty związane z przestrzeganiem 

tradycyjnych przepisów żywieniowych, modlitwą codzienną i cyklem życia jednostki. 

Stara Synagoga - MHMK 

ul. Szeroka 24, 31-053 Kraków 

tel. 12/ 422-09-62, 431-05-45 

starasynagoga@mhk.pl 

www.mhk.pl/oddzialy/stara-synagoga 

Godziny zwiedzania: IV-X pn 10.00-14.00, wt-nd 9.00-17.00, XI-III pn 10.00-14.00, wt-

czw, sb-nd 9.00-16.00, pt 10.00-17.00 

Bilety: normalny 9 zł, ulgowy 7 zł, pn wstęp wolny 

Synagoga Remu (Remuh) na krakowskim Kazimierzu została wzniesiona w 1558 

roku, a w 1829 została gruntownie przebudowana. Później kilkakrotnie była jeszcze 

odnawiana. 

Synagoga Remuh to jedyna synagoga w Krakowie, w której do tej pory odbywają się 

nabożeństwa. Jest drugą czynną synagogą w mieście udostępnioną do zwiedzania. 

Mieści się w sercu Kazimierza, przy ulicy Szerokiej. 

Obok znajduje się żydowski cmentarz Remuh - najstarszy w mieście kirkut, a przy tym 

najpiękniejszy. 

Synagoga Remuh 

ul. Szeroka 40, Kraków 

Stary cmentarz żydowski Remu w Krakowie to najstarszy kirkut w mieście, jeden z 

najcenniejszych zabytków żydowskich w Polsce i jeden z najstarszych w Europie. 

Założono go w 1535 roku! 

Cmentarz Remu mieści się w dzielnicy żydowskiej Kazimierz, obok Synagogi Remu, 

przy ulicy Szerokiej 40. Pełnił on rolę głównej nekropolii Kazimierza aż do 1800 roku. 

W roku tym został zamknięty przez Austriaków. 

Z czasem zaczął popadać w ruinę, aż w XIX wieku podjęto prace konserwatorskie. W 

czasie okupacji hitlerowskiej cmentarz znów został zniszczony, a odnowiono go w 

latach 1959-60. Wtedy też stwierdzono możliwość występowania na cmentarzu aż 6 

poziomów. 

Wśród zdobień znajdziemy wszystkie najważniejsze motywy i symbole żydowskiej 

sztuki sepulkralnej oraz tendencje ówcześnie panującej sztuki i tak późniejsze 
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nagrobki (z XVII wieku) zdobne są w renesansowe motywy roślinne i plecionki, jeszcze 

późniejsze z XVIII wieku, w festony czyli girlandy kwiatów lub owoców. Nagrobki są 

dwojakiego rodzaju - wolnostojące płyty albo tumby. 

Na cmentarzu Remu został pochowany Mojżesz Isserles Remu (stąd nazwa kirkutu) - 

najwybitniejszy rabin, do grobu którego do dziś udają się pielgrzymi zostawiając na 

nim karteczki z prośbami. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w 1968 roku. 

Często jest też spotykana nazwa cmentarza i synagogi jako Remuh. 

Cmentarz Remu 

ul. Szeroka 40, Kraków 

Godziny zwiedzania: pn-pt i nd 9.00-16.00 

Bilety: 5 zł (obejmuje wstęp do synagogi Remuh) 

 

Festiwal Kultury Żydowskiej 

Sławy Kazimierzowi przysparza dziś popularny, coroczny Festiwal Kultury Żydowskiej - 

znacząca impreza krzewiąca kulturę żydowską od 1988 roku. Wówczas na Kazimierzu 

odbywają się koncerty i wystawy, m.in. w Synagodze Tempel. Odbywa się latem. 

Lista Schindlera 

Właśnie na Kazimierzu w Krakowie nakręcona została "Lista Schindlera" - fantastyczny 

film Stevena Spielberga oparty na faktach i nagrodzonym Oskarami. Jest to historia 

przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który w czasie II wojny światowej uratował przed 

obozem koncentracyjnym 1100 Żydów. 

Żydowski Kazimierz 

ul. Szeroka, ul. Miodowa, ul. Józefa i inne, Kraków 

 

 

 

13. Kopce w Krakowie 

Kraków pochwalić może się aż 4. kopcami usypanymi bohaterom narodowym. Są 

to Kopiec Kościuszki, Kopiec Wandy, Kopiec Krakusa oraz najmłodszy Kopiec Józefa 

Piłsudskiego. 
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14. Rejsy po Wiśle w Krakowie 

Po Wiśle - królowej polskich rzek, kursuje w Krakowie kilka statków oferujących 

rejsy w różne ciekawe miejsca Krakowa, np. do Tyńca, to ciekawa alternatywa do 

spaceru po mieście, by zobaczyć go z innej perspektywy. 

Szlak Żeglugi Śródlądowej powstał niedawno na Wiśle w Krakowie, dzięki czemu 

można odbyć rejs spod Wawelu do Tyńca. Tramwaj Wodny biorący turystów na rejs 

po Wiśle pływa od maja do końca września. Jego trasa liczy 10 km i składa się z 8 

przystanków na odcinku od Klasztoru w Tyńcu do Mostu Kotlarskiego w Krakowie 

oraz 11 stanowisk cumowniczych zlokalizowanych na Bulwarach Wiślanych. 

Każdy przystanek to zarazem atrakcja turystyczna, którą widać z brzegu. Można je 

zwiedzić w ramach tzw. kursów na zamówienie, gdzie czas postoju tramwaju 

wodnego jest nieco dłuższy i daje możliwość odwiedzenia zabytków leżących na 

trasie szlaku żeglugi śródlądowej. 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

 poniedziałek: 10:00–21:00 

 wtorek: 10:00–21:00 

 środa: 10:00–21:00 

 czwartek: 10:00–21:00 

 piątek: 10:00–00:00 

 sobota: 10:00–00:00 

 niedziela: 10:00–00:00 

 

15. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 

Muzeum przy ulicy Św. Wawrzyńca 15 powstało na terenie pierwszej zajezdni 

tramwajowej w Krakowie, stąd zobaczysz tu m.in. właśnie tramwaje, a ponadto 

wystawę starych polskich samochodów, historii drukarstwa czy świetną multimedialną 

wystawę o szerokim zastosowaniu koła. 

Na zajezdni tramwajowej  

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie powstało w 1998 roku, a siedzibą 

Muzeum są hale pierwszej krakowskiej zajezdni tramwajowej. To ciekawe Muzeum 

udostępnia zabytki techniki z zakresu historii motoryzacji polskiej, historii 

gazownictwa, elektrowni, komunikacji miejskiej czy historii drukarstwa. Stałe wystawy 

to: "Z dziejów polskiej motoryzacji", "Tramwaje na Wawrzyńca", "Krakowskie 

drukarstwo XV - XX wiek" oraz "Wokół koła". 
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Wśród eksponatów poszczególnych wystaw zobaczyć można stare polskie 

samochody, jak Warszawa, syrenka, mały i duży fiat, a także zabytkowe motocykle i 

ciężarówki. Ponadto bardzo interesującą wystawą są zabytkowe tramwaje. 

"Wokół koła" natomiast to nowa wystawa interaktywna, która poprzez zabawę uczy. 

Dostępnych jest tutaj 30 stanowisk interaktywnych, które ukazują szerokie 

zastosowanie koła w działalności ludzkiej. 

Ogród Doświadczeń 

Oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie jest też ciekawy park 

sensoryczny pod równie ciekawą nazwą Ogród Doświadczeń. To miejsce, w którym 

właśnie chodzi o wzbudzanie ciekawości i doświadczanie nauki na własnej 

skórze. Ogród Doświadczeń mieści się w Parku Lotników Polskich w Krakowie. 

Godziny otwarcia i informacje praktyczne 

Godziny zwiedzania: VI-IX wt, czw i nd 10.00-18.00, śr, pt i sb 10.00-16.00, pn 

nieczynne 

X-V wt-nd 10.00-16.00, pn nieczynne 

Adres 

Muzeum Inżynierii Miejskiej 

ul. św. Wawrzyńca 15, Kraków 

tel. 12/ 421-12-42 

www.mimk.com.pl 

GPS: 50°2'59N, 19°56'49E 

16. Platforma widokowa "Balon" w Krakowie 

Loty balonem w Krakowie rozpoczynają się przy Bulwarze Wołyńskim, pozwalają 

spojrzeć na Kraków i szeroką okolicę z innej perspektywy 

17. Tramwaj Papieski  w Krakowie 

Tramwaj Papieski to linia nr 8, Jan Paweł II był blisko związany z Krakowem i turyści 

bardzo lubią odwiedzać miejsca mu drogie, papieski tramwaj łączy punkty, które 

odwiedzał papież w centrum miasta z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Łagiewnikach 
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18. Okno Papieskie w Krakowie 

Okno Papieskie znajduje się przy ulicy Franciszkańskiej, to słynne w całej Polsce 

okno w Pałacu Biskupim w Krakowie, gdzie zawsze podczas pielgrzymek do Polski 

pojawiał się Papież Polak, dziś Święty Jan Paweł II, na nieformalnych rozmowach z 

młodzieżą. Obecnie w oknie tym widnieje wizerunek naszego Papieża. 

W Pałacu Biskupim w Krakowie, przy słynnej ul. Franciszkańskiej, odwiedzić można 

popularne Okno Papieskie. To tutaj odpoczywał Papież Jan Paweł II podczas 

wszystkich swoich pielgrzymek do Polski. i tutaj witał młodzież w nieoficjalnych, 

bardzo serdecznych i emocjonalnych spotkaniach. To tutaj żegnał się z nimi przed 

wyjazdami do Watykanu. Nieraz padły tu słynne słowa: "Jakby kto pytał - 

Franciszkańska 2". Pod oknem młodzież modliła się też żarliwie, kiedy papież mocno 

podupadł na zdrowiu. 

Dziś niestety Papież Polak w oknie już się nie pojawia, nie ma już rozmów, na stałe 

jednak widnieje w nim wizerunek ukochanego Ojca Świętego. Wielu turystów z 

całego świata nadal przychodzi pod Okno Papieskie w Krakowie, żeby zobaczyć to 

znamienne miejsce. 

Warto również wejść na dziedziniec Pałacu Arcybiskupiego, bowiem zobaczyć tu 

można pomnik Papieża Polaka oraz czasowe wystawy zdjęć. Co ciekawe, niegdyś w 

tym pałacu mieszkał Karol Wojtyła, zanim jeszcze został papieżem. 

Okno Papieskie 

ul. Franciszkańska, Kraków 
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