Wydarzenia świąteczne – Kraków 2021/2022
Jarmark Bożonarodzeniowy 2021
26 listopada 2021 – 2 stycznia 2022, Rynek Główny

W tym roku Jarmark Bożonarodzeniowy rozpoczął się 26 listopada i potrwa aż do 2 stycznia.
Kupcy jak co roku oferują szeroką gamę świątecznych produktów – ozdób choinkowych, świątecznych
stroików i innych dekoracji, a także wyroby ceramiczne, wyroby z drewna, wełny, sukna, biżuterię
i rozmaite pamiątki. Można również skosztować tradycyjnych potraw.
Nie brakuje świątecznych łakoci, takich jak prażone orzechy w karmelu, wyroby w czekoladzie
i marcepanie czy pierniki.
Współczesne jarmarki to powrót do handlowych tradycji Rynku Głównego. Tradycja Jarmarków
Bożonarodzeniowych powstała przed II Wojną Światową. Kontynuowana była po jej zakończeniu,
z krótką przerwą. Współczesny Jarmark wpisał się już na stałe w kalendarz miejskich wydarzeń. Cieszą
się powodzeniem wśród mieszkańców Krakowa i odwiedzających nasze miasto turystów z Polski
i zagranicy. Są one także wyróżniane w światowych rankingach.
Organizatorzy: Krakowska Kongregacja Kupiecka, Realizator firma Artim Sp. z o.o.
Strona www: www.kiermasze.com.pl

Pokonkursowa wystawa szopek krakowskich
6 grudnia 2021- 27 luty 2022, Pałac Krzysztofory

W dniu 5 grudnia w Pałacu Krzysztofory ogłoszone zostały wyniki 79. Konkursu Szopek Krakowskich. Jak
każe tradycja, szopki zostały udostępnione dla publiczności od 6 grudnia 2021 r. i zostaną z nami, aż do
27 lutego 2022 r. na wystawie pokonkursowej, która w tym roku wróciła , po pięciu latach remontu, do
Pałacu Krzysztofory.
Konkurs Szopek Krakowskich odbywa się prawie nieprzerwanie od 1937 r., nie licząc okresu
II wojny światowej. Od 1946 r. jego organizatorem jest Muzeum Krakowa.
29 listopada 2018 r. krakowskie szopkarstwo zostało wpisane na Reprezentatywną Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO

Organizatorzy: Muzeum Krakowa
Strona www: https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/palac-krzysztofory

Wokół Szopki – Spacerem po Krakowie
2 grudnia 2021 – 31 stycznia 2022, przestrzeń miejska

Szopki są jednym z symboli świątecznego Krakowa: budzą zachwyt zarówno wśród dorosłych
i dzieci oraz pozwalają przenieść się do świata wyobraźni jednocześnie utrwalając piękna krakowską
tradycję.
Już po raz siódmy w ramach akcji Wokół Szopki w obrębie całego miasta pojawiło się kilkadziesiąt
mieniących się kolorami eksponatów. Na początku grudnia na terenie Krakowa (w obrębie Starego Miasta,
ale nie tylko) stanęło ponad 30 krakowskich szopek, które znów wprowadzają nas w świąteczny nastrój.
Ich smukłe sylwetki wzorowane na znanych zabytkach miasta w niezwykły sposób łączą kanon
z nieograniczoną wyobraźnią konstruktorów, a scena Bożego Narodzenia obudowana jest w nich wątkami
z legend oraz wydarzeń historycznych.
Organizatorzy: Miasto Kraków, Muzeum Krakowa i Krakowskie Biuro Festiwalowe
Spacerownik w wersji polskiej i angielskiej do pobrania na stronie : www.wokolszopki.pl

Kiermasz Świąteczny w Arenie Garden
3-23 grudnia 2021 , Arena Garden

W Arenie Garden odbywa się w tym roku kiermasz świąteczny. Przez trzy świąteczne grudniowe
tygodnie będzie można odwiedzić kiermasz, na którym swoje pracy prezentują lokalni rzemieślnicy.
A wszystko to w plenerze, w klimacie świątecznej muzyki, w towarzystwie gorącej czekolady i pysznego
jedzeni. Przy okazji kiermaszu można odwiedzić także pobliski parku Lotników oraz wystawę Ogród
Świateł- Królewna Śnieżka w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema.

Ogród Świateł - Królewna Śnieżka
05 listopada 2021 – 27 luty 2022 , Ogród Doświadczeń im. S. Lem

W dniu 5 listopada br. odbyło się otwarcie wystawy Królewna Śnieżka - Ogród Świateł rozświetli
Ogród Doświadczeń im. S. Lema w Krakowie! Szczegóły dotyczące wydarzenia:
https://krolewnasniezka.ogrodswiatel.pl/
Organizatorzy: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Żywa Szopka przy Franciszkańskiej
24-25 grudnia 2021, ul. Franciszkańska 4

Jak co roku o.o. Franciszkanie zapraszają do odwiedzenia szopki przy ul. Franciszkańskiej 4.
W Wigilię i Boże Narodzenie wystarczy zabrać swoich najbliższych – rodzinę, przyjaciół, sąsiadów
i przybyć na Franciszkańską 4 , aby dzielić ten świąteczny czas we wspólnej radości.
O początkach krakowskiej „ żywej szopki” przeczytacie na stronie: http://szopka.franciszkanska4.pl/
Organizatorzy: WSD Franciszkanów w Krakowie, Klasztor Franciszkanów w Krakowie

Ruchoma szopka w kościele św. Bernardyna
od 25 grudnia 2021 , ul. Bernardyńska 2

Święta Bożego Narodzenia to czas prezentowania w kościołach wyjątkowych szopek. Jedna
z najpiękniejszych i najbardziej znanych krakowskich szopek, to ruchoma szopka w kościele św.
Bernardyna.
Największa w Krakowie ruchoma szopka budowana jest już od połowy listopada. Szopka jest
niepowtarzalna, co roku jej elementy układane są inaczej, a do tego co roku dochodzą do niej nowe. Nad
szopką rozpościera się, malowana w 1967 roku w Zabrzu 15-metrowa panorama Betlejem.
Ruchoma szopka bożonarodzeniowa u braci Bernardynów tradycyjnie gotowa będzie od
pierwszego dnia Bożego Narodzenia.

Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2022r, Rynek Główny

„Orszak Trzech Króli to symbol wartości, z których Kraków słynie od stuleci: otwartości na świat
i jego różnorodność, rozsądnego czerpania z bogactwa innych kultur i zaraz szacunku dla własnych
korzeni”- napisał do uczestników tegorocznego orszaku Prezydent Krakowa, profesor Jacek
Majchrowski.
Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2022 roku wróci na ulice Krakowa. Szczegóły wydarzenia
znajdziecie na stronie: https://krakow.orszak.org/

