
KULTURA KRAKOWA
Kraków za panowania Piastów był stolicą Polski. W czasie rozbiorów wraz z całą

Galicją trafił pod władzę cesarza austriackiego. W przeciwieństwie do cara
rosyjskiego czy władzy pruskiej, cesarz austriacki pozwalał Polakom na

kultywowanie rodzimych tradycji. W tym okresie Kraków był więc stolicą polskiej
kultury i tradycji. To tutaj, żyli i tworzyli wybitni Polacy min. Jan Matejko, Oskar

Kolberg czy Stanisław Wyspiański.

Taniec krakowski – krakowiak 
Już w XV wieku na wsi krakowskiej można było spotkać ludzi tańczących
krakowiaka, o czym w swoich kronikach pisał Mikołaj Rej. Krakowiak to

najpopularniejszy taniec rodem z grodu Kraka, który obok poloneza, mazura czy
oberka stał się ikoną polskiego tańca ludowego. Największą popularność taniec
ten zdobył na przełomie XIX i XX wieku, jeszcze w czasach zaborów. Obecnie

jest uznawany za element polskiej kultury, zarówno w kraju jak i na całym
świecie.

 



Sztuka krakowska 
Kraków to piękne miasto, które ma wiele do zaoferowania wszystkim

zwiedzającym. Jednym z tradycyjnych elementów kultury krakowskiej są szopki
bożonarodzeniowe. Pomysł na budowę szopek zrodził się wśród krakowskich

murarzy. W okresie jesienno-zimowym nie stawiano nowych budowli, był to więc
jeden ze sposobów na życie. Za twórcę kanonu krakowskich szopek uznaje się
Michała Ezenekiera – murarza żyjącego pod koniec XIX wieku. Obecni artyści

korzystają z jego wzoru, tworząc własne szopki. Konkurs na najpiękniejszą
szopkę bożonarodzeniową trwa od 1937 – z przerwą w okresie II wojny

światowej. Od 1960 r. odbywa się w pierwszy czwartek grudnia.

 

Lajkonik
Jedną z wizytówek Krakowa jest Lajkonik, ten niezwykły jeździec wyrusza ze
Zwierzyńca na Rynek Główny w każdy pierwszy czwartek po Bożym Ciele.

Tradycja Lajkonika, jest niezwykle ciekawa i unikatowa, nie tylko na skalę Polski,
ale i świata. Równie ważnym elementem krakowskich tradycji jest, odgrywany

codziennie, Hejnał Mariacki. O samym hejnale powstała legenda, która tłumaczy

jego niezwykłą historię. 

 



Stroje krakowskie 
Krakowiacy jako jedna z nielicznych grup posiada dwie odmiany strojów

ludowych. Oprócz powszechnie znanego stroju Krakowiaków Zachodnich
występuje również strój Krakowiaków Wschodnich. O ile ten pierwszy używany
jest praktycznie przez każdy zespół pieśni i tańca, o tyle ten strój Krakowiaków

Wschodnich jest spotkać o wiele trudniej. Warto poznać obie odmiany. 
 

1.Strój Krakowiaków Zachodnich, zwany strojem
krakowskim, uznawany za strój narodowy

 



2.Strój Krakowiaków Wschodnich 

Cracovia vs Wisła

Rywalizacja tych dwóch klubów, utworzonych w 1906 r., od dawna wykroczyła poza
ramy sportu. Kibicowanie jednej z drużyn jest jak wyznawanie religii. Kluby mają
zakony wiernych fanów, a podczas spotkań derbowych nawet niedzielni znawcy

sportu przeglądają gazety i portale internetowe w poszukiwaniu wyniku. Jest także
czarna strona tego współzawodnictwa, czyli wzajemna nienawiść i kryminalne

wyczyny pseudokibiców obu drużyn, kładące się cieniem na sportowych
zmaganiach.

W oczach wielu krakowian drużynę Białej Gwiazdy dyskwalifikuje fakt, iż od 1949 r.
był to klub milicyjny - podlegał Urzędowi Bezpieczeństwa, potem znalazł się

w strukturach MSW; do 1990 r. nosił nazwę GTS Wisła (Gwardyjski Klub Sportowy).



Tymczasem Cracovia ma w zanadrzu bardzo znamienitego kibica, jakim był Karol
Wojtyła. Noworocznym zwyczajem jest mecz rozgrywany miedzy podstawowym

i rezerwowym zespołem Cracovii. Nie wiadomo, skąd wzięła się ta tradycja. Według
jednych, została przeniesiona z Wiednia, inni uważają, że pierwszym

"noworocznym treningiem" był mecz rozegrany przez Cracovię na paryskim turnieju
na przełomie 1922 i 1923 r.

 

 

Kraków zwyczaje - wianki

Nadwiślańskie Wianki to przede wszystkim okazja do posłuchania muzyki pod
gwiazdami (choć z akustyką bywa nad Wisła różnie) i możliwość spędzenia

uroczego wieczoru z widokiem na Wawel. Ale należy pamiętać, że obrządek ten
jest mocno zakorzeniony w tradycji i ludowych wierzeniach. W czerwcową sobotę

najbliższą najkrótszej nocy roku na nadwiślańskie bulwary wylęgają tłumy
krakowian i specjalnie na te okazję przybyłych turystów. Rozpoczyna się święto

będące nawiązaniem (dziś oczywiście jedynie z powodów komercyjnych) do
tradycji Sobótek, czyli Nocy Kupały. Było to święto słońca, ognia, urodzaju,

płodności, radości, a także miłości. Z tradycji pozostały tylko wianki płynące nurtem
Wisły, a główną atrakcją jest niewątpliwie pokaz fajerwerków. Kraków, na jedną noc

w roku, zyskuje jeszcze jeden, niezwykły odcień. 



 

 

Odpusty i procesje

Święta organizowane przez parafię na cześć ich patrona bądź innych wydarzeń
z chrześcijańskiego kalendarza zawsze miały, jeśli można tak powiedzieć, otoczkę

komercji. Kramy z zabawkami, błyskotkami i jedzeniem, atmosfera ludowego
festynu towarzyszyły im od wieków, i tak jest do dziś, co cieszy się niezmiennym

powodzeniem.



Najsłynniejszym krakowskim odpustem jest Emaus, obchodzony w Poniedziałek
Wielkanocny na Salwatorze. Obyczaj był kiedyś żywy w całej chrześcijańskiej

Europie, a upamiętniał spotkanie zmartwychwstałego Chrystusa z jego uczniami
w drodze do biblijnego miasteczka Emaus. W tym dniu mieszkańcy miast zwykli

odwiedzać kościół usytuowany poza granicami ich grodu; w Krakowie był to właśnie
salwatorski kościół i klasztor Norbertanek.

 

Nie mniej znana Rękawka to z kolei przykład przystosowania chrześcijańskiego
kalendarza do pogańskich obyczajów, obchodzone do tej pory pod Kopcem
Krakusa święto równonocny wiosennej. Z tej przyczyny w pobliżu Kopca, na

Wzgórzu Lasoty, w XI lub XII w. postawiono niewielki kościółek pod wezwaniem
św. Benedykta, którego dzień przypadał właśnie 21 marca, i zaczęto organizować
"konkurencyjny" odpust. Obydwie tradycje przeniknęły się jednak bez uszczerbku

dla żadnej z nich  i dziś, tak jak przez wieki, odbywająca się we wtorek po
Poniedziałku Wielkanocnym Rękawka to zarówno kolorowe kramy pod kościółkiem
św. Benedykta (otwartym przez ten jeden dzień w roku), jak i ludowo-rycerski festyn

pod Kopcem Krakusa.



 

Święto Zesłania Ducha Świętego, zwane potocznie Zielonymi Świątkami, to okazja,
by odwiedzić klasztor kamedułów na Bielanach. Sytuacja to szczególna,
zważywszy że klasztor na Srebrnej Górze nieczęsto zaprasza gości. Co

ważniejsze, zielonoświątkowy odpust to czas, gdy na teren klasztorny wejść mogą
również kobiety, warto wiec tak zaplanować wycieczkę, by wypadała w terminie

odpustu. 

Kraków słynie z dwóch wielkich, uroczystych procesji. W niedzielę po dniu
św. Stanisława z Wawelu wyrusza na Skałkę liturgiczny orszak upamiętniający
świętego męczennika. O randze procesji niech świadczy fakt, że do Krakowa
przyjeżdżają wówczas członkowie Episkopatu i Prymas Polski. W Boże Ciało,
przeważnie wypadające w czerwcu, uroczysta procesja udaje się z Wawelu

na Rynek Główny. Niezależnie od przekonań religijnych warto uczestniczyć w tym
obrządku - w pamięć zapadają barwy niesionych feretronów, przystrojeni

uczestnicy procesji i podniosła atmosfera wielkiego święta. 

 

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/1,150121,20123143,boze-cialo.html


Zabytki w Krakowie 

Rynek G ówny w Krakowie ł miejsce, oznaczonym numerem 1 dla wszystkich, którzy
po raz pierwszy przyje d aj  do Krakowa. Ale nawet je li by e  w Krakowież ż ą ś ł ś

wielokrotnie, obowi zkowo b dziesz chcia  przespacerowa  si  po krakowskią ę ł ć ę
rynku. Atmosfera na rynku jest wyj tkowa. Znajdziesz tu znane na ca  Polską łą ę
Sukiennice, ko ció  Mariacki, wie  ratuszow , ko ció  w. Wojciecha i liczneś ł żę ą ś ł ś

zabytkowe kamienice. 

Ko ció  Mariackiś ł  to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ko cio ów w Polsce.ś ł
Z daleka wida  dwie ró ni c  si  od siebie wie e, których budow  opisuje ciekawać ż ą ę ę ż ę
legenda. We wn trzu odnajdziemy wspania y o tarz dzie a Wita Stwosza ukazuj cyę ł ł ł ą
Matk  Bosk  w otoczeniu aposto ów oraz Wniebowzi cie. Dwa ruchome skrzyd aę ą ł ę ł
o tarza prezentuj  sceny z ycia Chrystusa i Marii. Ca o  wykonana w drewnieł ą ż ł ść

d bowym które ma obecnie ponad 1000 lat!ę

 

Sukiennice w przesz o ci spe nia y funkcje handlowe i nie inaczej jest dzisiaj.ł ś ł ł
Znajduj  si  tutaj stragany z bi uteri , r kodzie em i pami tkami. Pi tro Sukiennicą ę ż ą ę ł ą ę

zajmuj  wystawy Galerii Polskiego Malarstwa i Rze by XIX wieku.ą ź  

 



Zamek na Wawelu le y na Wzgórzu Wawelskim przy lewym brzegu Wis y. Taż ł
siedziba wielu w adców znalaz  si  na Li cie wiatowego Dziedzictwa Kulturowegoł ł ę ś Ś

UNESCO.Warto tak e zajrze  do Smoczej Jamy, w której niegdy  podobno yż ć ś ż ł
smok. 

 

Katedra na Wawelu to najwa niejszy ko ció  w Krakowie, miejsce pochówku wieluż ś ł
królów Polski (m.in. królowie Stefan Batory, W adys aw IV Waza, Zygmunt II Augustł ł

czy Jan Kazimierz Waza.), biskupów oraz znanych i wybitnych osób jak Adam
Mickiewicz czy Julisz S owacki. W centralnym punkcie katedry znajduje sił ę

relikwiarz ze szcz tkami w. Stanis awa.ą ś ł  

 



Barbakan zwany te  potocznie Rondlem to pot na budowla, o niezwykleż ęż
oryginalnej konstrukcji, najbardziej wysuni ta na pó noc cz  fortyfikacji miejskichę ł ęść
w Krakowie. A  do ko ca XVIII w. Barbakan by  obiektem nie do zdobycia. Obecnież ń ł

Barbakan jest oddzia em Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.ł  

 

Collegium Maius to najstarszy budynek nale cy do Uniwersytetu Jagiello skiego.żą ń
Zachywcaj  wspania e arkadowe kru ganki o kryszta owych sklepieniach, studniaą ł ż ł
usytuowana po rodku dziedzi ca oraz zabytkowe schody prowadz ce pierwsześ ń ą
pi tro. Warto równie  zobaczy  zabytkowy portal prowadz cy na dziedziniec.ę ż ć ą  

 



Krypta Zas u onych na Ska ceł ż ł  zwana tak e Cmentarzem Wielkich Polaków.ż
Znajduje si  w podziemiach ko cio a oo. Paulinów na Ska ce. To najwa niejszyę ś ł ł ż

panteon narodowy w Polsce. Spoczywaj : Jacek Malczewski, Karol Szymanowski,ą
Ludwik Solski, Wincenty Pol, Józef Ignacy Kraszewski, Adam Asnyk, Stanis awł

Wyspia ski, Teofil Lenartowicz, Tadeusz Banachiewicz i Czes aw Mi osz.ń ł ł

  

Muzeum Czartoryskich jedno z najstarszych muzeów w Polsce, za o one przezł ż
ksi n  Izabel  Czartorysk , on  ksi cia Adama Jerzego Czartoryskiego,ęż ą ę ą ż ę ę

kolekcjonerk  cennych zbiorów sztuki europejskiej i bliskowschodniej.ę
Mo na tu zobaczy  m.in. dzie a Leonarda da Vinci (s ynna Dama z gronostajem),ż ć ł ł

Rembrandta, Pietera Brueghela M odszego. Galeria sztuki staro ytnej znajduje sił ż ę
w dawnym arsenale miejskim. 

 



Pa ac Biskupi ł miejsce zamieszkania biskupa Karola Wojty y w latach 1964 –1978.ł
To w a nie tutaj z tzw. „okna papieskiego” Jan Pawe  II rozmawia  z t umamił ś ł ł ł

gromadz cymi si  pod pa acem. Do dzi  przyje d aj  tu tury ci z Polski,ą ę ł ś ż ż ą ś
jak i z zagranicy. Pa ac biskupi jest najwi kszym po Wawelu pa acem krakowskim.ł ę ł  

 

Teatr Stary jest jedn  z trzech narodowych scen dramatycznych. Teatr jest tak eą ż
najstarszym budynkiem teatralnym w Polsce. Jego otwarcie nast pi o 1 styczniaą ł

1799 r. Wyst powa y tu takie s awy jak Helena Modrzejewska, Ludwik Solski,ę ł ł
Gustaw Holoubek, Jerzy Bi czycki, Jan Nowicki, Anna Dymna, Anna Polony, Jerzyń

Trela czy te  Tadeusz omnicki.ż Ł  

 



Cmentarz Rakowicki miejsce pochówku wielu wybitnych Polaków, ludzi kultury,
dzia aczy spo ecznych, polityków. Spoczywaj  tu m.in. Jan Matejko, Juliuszł ł ą

i Wojciech Kossakowie, Helena Modrzejewska, Józef Mehoffer, Piotr Skrzynecki,
Teodor Axentowicz, Ludwik Jerzy Kern, Marek Grechuta. 

 

Sanktuarium w agiewnikachŁ  miejsce pielgrzymek ludzi nie tylko z Polski,
ale i z ca ego wiata. Znajduje si  tutaj obraz Jezusa Chrystusa Mi osiernegoł ś ę ł

autorstwa Adolfa Hy y namalowany zgodnie ze wskazówkami, które przekaza ał ł
w swoim dzienniku beatyfikowana siostra Faustyna Kowalska. 

 

Prezentację opracowała Luiza Jacyniu kl.3at w oparciu o dostępne żródła internetowe. 


	Taniec krakowski – krakowiak
	Sztuka krakowska

