
Zwiedzamy Kraków 



Rynek Główny 

Rynek Główny w Krakowie 
miejsce, oznaczonym 

numerem 1 dla wszystkich, 
którzy po raz pierwszy 

przyjeżdżają do Krakowa. Ale 
nawet jeśli byłeś w Krakowie 
wielokrotnie, obowiązkowo 

będziesz chciał 
przespacerować się po 

krakowski rynku. Atmosfera 
na rynku jest wyjątkowa. 

Znajdziesz tu znane na całą 
Polskę Sukiennice, kościół 
Mariacki, wieżę ratuszową, 

kościół św. Wojciecha i liczne 
zabytkowe kamienice. 

http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa/rynek-glowny


Kościół Mariacki 

Kościół Mariacki w Krakowie to 
jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
kościołów w Polsce. Z daleka widać 
dwie różniące się od siebie wieże, 
których budowę opisuje ciekawa 
legenda. We wnętrzu odnajdziemy 
wspaniały ołtarz dzieła Wita 
Stwosza ukazujący Matkę Boską                     
w otoczeniu apostołów oraz 
Wniebowzięcie. Dwa ruchome 
skrzydła ołtarza prezentują sceny z 
życia Chrystusa i Marii. Całość 
wykonana w drewnie dębowym 
które ma obecnie ponad 1000 lat! 
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Obraz Wita Stwosza 



Sukiennice 
Sukiennice w Krakowie                   
w przeszłości spełniały 
funkcje handlowe i nie 
inaczej jest dzisiaj. Znajdują 
się tutaj stragany z biżuterią, 
rękodziełem i pamiątkami. 
Piętro Sukiennic zajmują 
wystawy Galerii Polskiego 
Malarstwa i Rzeźby XIX 
wieku. 
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Zamek na Wawelu 

Zamek Królewski na Wawelu 
leży na Wzgórzu Wawelskim 
przy lewym brzegu Wisły. Ta 
siedziba wielu władców 
znalazł się na Liście 
Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. Warto 
także zajrzeć do Smoczej 
Jamy, w której niegdyś 
podobno żył smok. 
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Smocza Jama 



Smok 

Wawelski 



Katedra na Wawelu 

Katedra na Wawelu to 
najważniejszy kościół                     
w Krakowie, miejsce 
pochówku wielu królów 
Polski (m.in. królowie Stefan 
Batory, Władysław IV Waza, 
Zygmunt II August, August II 
Mocny, Zygmunt III Waza czy 
Jan Kazimierz Waza.), 
biskupów oraz znanych                    
i wybitnych osób jak Adam 
Mickiewicz czy Julisz 
Słowacki. W centralnym 
punkcie katedry znajduje się 
relikwiarz ze szczątkami św. 
Stanisława. 
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Grób Pary Prezydenckiej na Wawelu 



Barbakan 
Barbakan zwany też 
potocznie Rondlem to 
potężna budowla, o 
niezwykle oryginalnej 
konstrukcji, najbardziej 
wysunięta na północ część 
fortyfikacji miejskich w 
Krakowie. Aż do końca XVIII 
w. Barbakan był obiektem 
nie do zdobycia. Obecnie 
barbakan jest oddziałem 
Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa. 

http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa/barbakan


Brama 

Floriańska 
Zbudowana została z wapienia 
w XIII wieku. Brama ma 35 
metrów wysokości. Była 
początkiem Drogi Królewskiej 
przez Kraków na Wawel. 
Nadbudowa z cegieł powstała                 
w XV wieku. Brama Floriańska 
była broniona przez kuśnierzy, 
więc nazywano ją Basztą 
Kuśnierzy. Kiedyś na dole bramy 
znajdowały się stajnie miejskie, 
później brama służyła do 
składowania zboża. 


