
ZAJĘCIA EDUKACYJNE ( HISTORIA SZTUKI ) 

– NASZ KRAKÓW NA BAZIE PROGRAMU „BĄDŹ TURYSTĄ W SWOIM MIEŚCIE” 

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ OD 1.07.2020 I BĘDĄ TRWAĆ PRZEZ KOLEJNE 5 TYGODNI. W KAŻDYM 

TYGODNIU JEDEN TEMAT BĘDZIE REALIZOWANY TRZYKROTNIE  ( DLA KAZDEGO CAS – U)   

GRUPY BĘDĄ LICZYĆ 10-12 OSÓB 

TEMAT I  . CHRZEŚCIJAŃSKI KAZIMIERZ, czas trwania 3 godz., spotkanie: ul. Dietla – przystanek 

tramwajowy „Orzeszkowej”.  

Spacer rozpocznie się na Skałce, aby poznać historię pierwszego, polskiego świętego i dzieje Panteonu 

Narodowego. Dalej trasa wiedzie przez gotycką część miasta Kazimierz nawiązując po drodze do 

współczesności (Escape room). Odrobina szalonego baroku w kościele Bonifratów pokoloruje nam dalszą trasę 

przez pl. Wolnica, gotycki kościół Bożego Ciała do ulicy inżynieryjnej rewolucji z XIX w. Z widokiem na Wisłę 

przejdziemy uroczą kładką Ojca Bernatka, aby od Podgórza jeszcze raz spojrzeć na Kazimierz.   

TEMAT II . KLEPARZ, czas trwania 3 godz., spotkanie:  ul. Basztowa, HOTEL POLONIA obok przystanku 

tramwajowego Dworzec główny.  

Idąc wzdłuż ul. Basztowej do pl. Matejki poznamy imponującą architekturę XIX w. Nie da się też pominąć 

niezwykle istotnego barokowego kościoła św. Floriana, czy mało znanego, neogotyckiego kościoła św. 

Wincentego a Paulo. Zaglądniemy też do miejsca, gdzie dowiemy sie po krótce jak się renowuje zabytki czy 

pisze ikony. Zakończenie spaceru przy austriackim Bastionie III Kleparz wykorzystywanym obecnie do 

działalności gospodarczej. 

TEMAT  III . NOWA HUTA, czas trwania  3 godz., spotkanie: ul. Kocmyrzowska, przystanek tramwajowy Teatr 

Ludowy  

Oryginalny, socjalistyczny styl powiązany z ważnym okresem historii Polaków. Z jednej strony dobrze 

zaplanowane „betonowe miasto”, z drugiej najbardziej zielona dzielnica Krakowa.  Część miasta 

wyeksponowana nowocześnie zagospodarowanym zalewem nowohuckim. Z miasta niespodziewanie 

przeniesiemy się na wieś, aby podziwiać wiejską rezydencję Jana Matejki. 

TEMAT IV.  PODGÓRZE, czas trwania  3 godz.,  spotkanie: ul. Kalwaryjska, przystanek tramwajowy Korona.  

Po I rozbiorze Polski władze austriackie utworzyły w tej słabo zagospodarowanej dzielnicy nowy ośrodek 

administracyjny i gospodarczy, który przyciągnął wielu rzemieślników i kupców. Przejście przez Rynek Podgórski 

i podziwianie Ratusza dawnego miasta Podgórza – drugiego (i ostatniego) ratusza Wolnego Królewskiego 

Miasta Podgórza z XIX w. Przechodząc obok neogotyckiego kościoła św. Józefa zaglądniemy do Parku 

Bednarskiego. Dalej droga prowadzi pod górę wśród domów o ciekawej architekturze. Na szczycie romański 

kościół św. Benedykta kontrastuje z architekturą obronną fortu austriackiego św. Benedykta. Spacer 

zakończy się przy pełnym tajemnic kopcu Kraka. 

TEMAT V. ZWIERZYNIEC, czas trwania  3 godz., spotkanie: pętla Salwator 

Zwierzyniec  – to dawna wieś, która została włączona do terenów Krakowa w 1909 r. Wizyta w barokowym 

kościele św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela obok klasztoru norbertanek powstałego w XII w. Idąc pod górę 

nie można ominąć kościoła Najświętszego Salwatora z romańskim prezbiterium od zewnątrz. Początki 

kościoła nie zostały ostatecznie wyjaśnione. Dalej zaglądniemy pod Diabelski Most – zabytkowej budowli 

będącej jednym z obiektów austriackiej Twierdzy Kraków. Zejście na Błonia obok Domu Zwierzynieckiego – 

typowej przedmiejskiej kamienicy z przełomu XIX i XX wieku.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Austrii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rze_(Krak%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podg%C3%B3rze_(Krak%C3%B3w)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_(wie%C5%BCa_artyleryjska)_31_%E2%80%9EBenedykt%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1909
https://pl.wikipedia.org/wiki/Norbertanki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdza_Krak%C3%B3w

