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Miesiąc

The project has been funded by Małopolska Region

Kalendarium imprez 
EventsMAŁOPOLSKA

 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 
     14 UNESCO World Heritage List sites

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej 
     255 attractions on the Wooden Architecture Route   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II     
     Wadowice – town of birth of Saint John Paul II 

 Kopalnia soli w Wieliczce I  Wieliczka Salt Mine

 Kopalnia soli w Bochni I  Bochnia Salt Mine 
 9 miejscowości uzdrowiskowych I  9 spa resorts 

 6 parków narodowych I  6 national parks 

 6 basenów geotermalnych I  6 geothermal pools 

 Spływ przełomem Dunajca I  Rafting down the Dunajec gorge

 2600 km szlaków rowerowych I  2600 km of bicycle trails 

 3360 km szlaków górskich I  3360 km of mountain trails    

 60 stacji narciarskich I  65 ski stations

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske
fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske
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MAŁOPOLSKA
Kalendarium imprez | Events

Od Karnawału Góralskiego aż po huczną zabawę sylwestrową na krakowskim 
Rynku Głównym – w Małopolsce przez cały rok dzieje się coś ciekawego! 
Najwięcej wydarzeń ma miejsce oczywiście w Krakowie, ale wiele imprez 

odbywa się też w innych miastach i miejscowościach. Pośród nich można znaleźć 
zarówno te organizowane rokrocznie od kilkudziesięciu lat, jak i te mające zaledwie 
kilkuletnią historię, które jednak mimo to już zdążyły wpisać się w kalendarz stałych 
wydarzeń w Mało  polsce. W kalendarium uwzględniono jedynie 74 najciekawsze im
prezy z całego województwa, ułożone chronologicznie. Niemniej jednak prócz nich są 
jeszcze dziesiątki innych, mniejszych wydarzeń, często również bardzo ciekawych  
i związanych z lokalnymi tradycjami, obrzędami czy świętami religijnymi.

From the Highland Festival to the grand party in the Kraków Main Square, there is 
something interesting going on in Małopolska throughout the whole year! Most 
events take place in Kraków, but many are also held in other cities and towns. 

Among them, you will find events organised annually for several dozen years, as well 
as events that date only a few years back, but have already become an inherent part of 
the calendar of permanent events in Małopolska.
The calendar includes only 74 most interesting events from the entire province, arra n
ged chronologically. However, there are dozens of other minor events, often also very 
interesting and related to local traditions, ceremonies and religious holidays.

fot. A. Rubiś
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Styczeń | January

Puchar Świata w Skokach  
Narciarskich w Zakopanem 
FIS Ski Jumping World Cup in 
Zakopane

Zakopane, www.worldcup-zakopane.pl, 
styczeń/January

Zimowe zawody w skokach narciarskich  
o najwyższej randze, odbywające się w Za-
kopanem, to wydarzenie zapewniające 
niepowtarzalną atmosferę nie tylko dla 
miłośników sportów zimowych.

As the top-ranking winter ski jumping com
petition held in Zakopane, this event pro-
vides a unique atmosphere for all, not only 
for winter sports enthusiasts.

Nowosądecki Przegląd Przedstawień Bożonarodzeniowych 
Nowy Sącz Christmas Performances Review

Nowy Sącz, www.mok.nowysacz.pl, styczeń | January

Przegląd, mający charakter konkursu, to okazja do obejrzenia przedstawień 
związanych z  Bożym Narodzeniem: jasełek, misteriów, szopek itp., a  także 
wysłuchania najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek.

The review, which takes the form of a competition, is an opportunity to see Christ-
mas-related performances: nativity plays, mystery plays and nativity scenes, as 
well as to listen to the most beautiful Polish Christmas carols.

Cykl Imprez Krynica Źródłem Kultury 
Cycle of events “Krynica – a Source of Culture”

 Krynica-Zdrój,  www.krynicazrodlemkultury.pl, styczeń/luty | January/February

Cykl wydarzeń kulturalnych, które odbywają się w budynku Pijalni Głównej. 
Koncerty największych polskich gwiazd oraz występy najbardziej popularnych 
kabaretów.

A series of cultural events held in the building of the Main Pump Room. Events 
include concerts of the top Polish entertainment celebrities and performances 
by the most popular cabarets.

fot. M. Zaręba
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Styczeń | January

Festiwal Tańców Dworskich „Cracovia Danza” 
“Cracovia Danza” Court Dance Festival

Kraków, www.cracoviadanza.pl, lipiec/sierpień | July/August

Festiwal obejmuje koncerty i widowiska, m.in. na Rynku Głównym w Krakowie, 
a także warsztaty tańców historycznych, wykłady i wystawy tematyczne. 

The festival includes concerts and shows held, among other locations, in the 
Kraków Main Market Square, as well as historic dance workshops, lectures 
and theme exhibitions. 

Wieczory Małopolskie | Małopolska Evenings
Nowy Sącz, www.mcksokol.pl, styczeń - luty | January - February

Wieczory Małopolskie to cykl koncertów oraz spektakli operowych i dramatyc
znych w  wykonaniu artystów m.in. Opery Krakowskiej, Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie czy Teatru STU, również z Krakowa.

Małopolska Evenings is a series of concerts and opera and theatre shows 
by, among others, artists from the Kraków Opera, the Juliusz Słowacki Theatre 
in Kraków and the Kraków STU theatre. 

Luty | February

Karnawał Góralski | Highland Carnival
Bukowina Tatrzańska, www.domludowy.pl, połowa lutego | mid February

Organizowana od prawie czterdziestu lat 
impreza, w ramach której można obejrzeć 
konkurs grup kolędniczych, konkurs tańca 
zbójnickiego, wyścigi kumoterek, skiring 
(jazda na nartach za koniem) i przejazd 
zaprzęgami paradnymi. Ponadto degus-
tacja potraw regionalnych oraz wiele in-
nych atrakcji.

As part of the event, which has been or-
ganised for almost forty years, you can 
see the carol singing groups competition, 
traditional highland dance competition, fot. A. Gładecki
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Luty | February

sleigh racing (kumoterki), skiring (skiing while being pulled by a horse), full dress 
horse and cart trips, regional dishes tastings and many other attractions. 

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Krakowie 
„Shanties” 
“Shanties” International Sailing Song Festival in Kraków

Kraków, www.shanties.krakow.pl, 2. poł. lutego | 2nd half of February

Choć Kraków leży z dala od morza i portów, co roku zimą miłośnicy starych 
pieśni żeglarskich mogą posłuchać koncertów najlepszych wykonawców 
szantowych. Krakowski festiwal jest największą imprezą tego typu w Polsce 
i jedną z największych w Europie.

Even though Kraków is located far from the sea and the ports, every year in 
winter the old sailing songs enthusiasts can listen to the concerts of the best 
sea shanty performers. The Kraków festival is the biggest event of this kind in 
Poland and one of the largest in Europe.

Festiwal Wirtuozerii i Żartu  
Muzycznego „Fun and Classic” 
“Fun and Classic” Virtuosity and Music 
Jokes Festival

Nowy Sącz, www.mcksokol.pl, luty | February

Festiwal popularyzujący muzykę poważną 
w  oryginalny i  nietypowy sposób. Podczas 
koncertów prezentowane są zabawne inter-
pretacje klasyki, improwizacje, pastisze oraz 
utwory-żarty muzyczne.

A festival that popularises classical music in an 
original and non-standard way. During the con
certs, funny interpretations of the classics, im-
provisations, pastiches, as well as music joke 
pieces are presented. 

fot. arch. UMWM
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Marzec | March

Konkurs Palm Wielkanocnych | Easter Palms Contest 
Lipnica Murowana, www.lipnicamurowana.pl,  
Niedziela Palmowa | Palm Sunday

Konkurs na najwyższą palmę wielkanocną przyciąga do Lipnicy tłumy; jak do tej 
pory rekordowa palma miała 30 m wysokości. Konkursowi towarzyszy kiermasz 
rękodzieła, a także koncerty, pokazy i degustacje.

The contest for the tallest Easter palm draws crowds of people to Lipnica; the 
present record-breaking palm is 30 m high. The contest is accompanied by  
a handicraft fair, as well as concerts, shows and tastings.

Dni Bachowskie | Bach Days
Kraków,  www.amuz.krakow.pl, marzec | March

Impreza ta jest okazją do wysłuchania wielu 
koncertów w wykonaniu wirtuozów instru-
mentów barokowych, m.in. klawesynistów, 
a także do zapoznania się z mniej znanymi ut-
worami słynnego Jana Sebastiana Bacha.

This event is an opportunity to listen to many 
concerts performed by virtuosos of Baroque 
instruments (including harpsichordists), as 
well as to learn about the lesser known works 
by the famous Jan Sebastian Bach. 

Wiosenny Festiwal Artystów Piosenki „Pamiętajcie o Ogrodach” 
“Remember the Gardens” Spring Song Artists Festival

Nowy Sącz, www.mcksokol.pl,  
2. poł. marca | 2nd half of March

Bardowie piosenki co roku zjeżdżają do Nowego Sącza, by wyśpiewywać myśli, 
emocje, wspomnienia. Koncerty piosenki poetyckiej i aktorskiej zachwycą nie 
tylko miłośników wierszy.

Every year, song bards come to Nowy Sącz, to sing their thoughts, emotions 
and memories. The concerts of poetic and drama songs will enchant not only 
poetry lovers.

fot. A. Rubiś
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Marzec | March

Misteria Paschalia | Misteria Paschalia Festival
Kraków, www.misteriapaschalia.pl, marzec/kwiecień | March/April 

To festiwal muzyki klasycznej, poświęcony sławnym kompozytorom okresu 
baroku, ściśle związany te matycznie z okresem Wielkiego Tygodnia i świętami 
Wielkanocnymi.

A festival of classical music devoted to famous composers of the Baroque pe-
riod, closely linked to the period of the Holy Week and Easter holidays. 

Przegląd Kabaretów Amatorskich PAKA 
PAKA Amateur Cabaret Review

Kraków, www.paka.pl, marzec-kwiecień | March-April

Ogólnopolski festiwal i konkurs grup kabaretow-
ych w Centrum Kultury „Rotunda” to miejsce, gdzie 
można śmiać się do woli, a publiczność koncertów 
może wziąć udział w warsztatach kabaretowych.

A national festival and contest of cabaret groups at 
the “Rotunda” Art Centre is the event to attend if you 
want to have a laugh. You can also take part in cab-
aret workshops organised between the concerts.

Kwiecień | April

Międzynarodowy Festiwal „Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie” 
“The Old and the Young: Jazz in Kraków” International Festival 

Kraków, www.jazz.krakow.pl, kwiecień | April

Festiwal stwarza okazję, by na jednej scenie posłuchać koncertów zarówno 
młodych, utalentowanych muzyków, jak i uznanych już gwiazd. Gratka dla 
wszystkich miłośników jazzu.

The festival is an opportunity to listen to concerts of both young, talented 
musicians, as well as acknowledged stars on a single stage. A real treat for 
jazz lovers.

fot. A. Płachetko
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Kwiecień | April

Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka” 
“To Love a Man” National Photography Bienniale

Oświęcim, www.ock.org.pl, kwiecień | April

Biennale programowo nawiązuje do Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych „Kochać 
człowieka” i również odbywa się co dwa lata. Biorą w nim udział zawodowi fotograficy 
i amatorzy, a ich prace można obejrzeć na poruszającej wystawie.

The theme of the biennial is related to the “To Love a Man” Amateur Film Festival, also 
held every two years. Participating in the event are professional photographers and 
amateurs, whose work can be seen during an emotive exhibition.

Wiosna Jazzowa | Jazz Festival
Zakopane, www.imprezy.e-zakopane.pl, kwiecień/maj | April/May

Do stolicy polskich Tatr zjeżdżają wiosną najwybitniejsi wykonawcy jazzowi 
z Polski: zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści. Wysoki poziom koncertów 
i dobra zabawa – gwarantowane.

In spring, Poland’s most prominent jazz musicians, both singers and instru-
mentalists, head for Zakopane. A high artistic level of the concerts and good 
fun are guaranteed.

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego „Netia Off Camera” 
“Netia Off Camera” International Festival of Independent Cinema

Kraków, www.offcamera.pl, kwiecień/maj | April/May

Święto kina niezależnego, podczas którego seanse 
filmowe obejmują projekcje tematyczne, retro-
spektywy twórców i  filmy z  wybranych krajów 
świata wyświetlane w małych kinach studyjnych.

A feast for independent cinema lovers. Film 
screenings include theme sessions, retrospectives 
of chosen directors and films from selected coun-
tries presented in small studio cinemas. 

 

fot. A. Marciniak
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Maj | May

Wielka Majówka Tatrzańska | Great Tatra May Picnic
Zakopane, www.tatry.pl, 1–3 maj | 1–3 May

W długi majowy weekend pod Gubałówką organizowane są 
występy zespołów regionalnych z Podhala oraz Słowacji. 
Równocześnie odbywa się Ogólnopolski Festiwal Piosen
ki Górskiej i Folkowej, pokazy wyrobów podhalańskich 
twórców ludowych i wiele innych atrakcji. 

The long May weekend by the Gubałówka mountain in-
cludes performances by regional groups from Podhale 
and Slovakia. Numerous other attractions include the Na
tional Mountain and Folk Song Festival, and exhibitions 
of products made by Podhale folk artists. 

Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 
Małopolska Cultural Heritage Days

Małopolska, www.dnidziedzictwa.pl, maj | May

W imprezie biorą udział różne muzea i liczne obiekty zabytkowe, na co dzień 
często nie udostępniane zwiedzającym. To okazja do ich zwiedzenia z przewod-
nikiem, obejrzenia ciekawych wystaw, wzięcia udziału w wykładach i warszta
tach. Impreza organizowana przez Województwo Małopolskie.

Various museums and numerous historic buildings, usually unavailable to  
visitors, open their doors during the event. The event is an opportunity to 
explore them with a guide, and to attend interesting exhibitions, lectures 
and workshops. The event is organised by the Małopolska Province.

Otwarty Szlak Architektury Drewnianej 
The Open Wooden Architecture Route

Małopolska, www.drewniana.malopolska.pl, 
maj–wrzesień | May–September

Podczas letnich miesięcy można zwiedzać kilkadziesiąt nieudostępnianych na 
co dzień zabytków budownictwa drewnianego. Z wydarzeniem tym powiąza-
ny jest konkurs fotograficzny, którego tematem jest architektura drewniana.

During the summer months, anyone can visit tens of dozens of normally una-
vailable historic wooden buildings. The event is accompanied by a photography 
contest focusing on wooden architecture.

fot. arch. UMWM
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Maj | May

Krakowskie Noce | Cracow Nights 
Kraków, www.krakowskienoce.pl,  
maj–październik | May–October

Cykl wydarzeń na stałe wpisanych w kalendarium kra-
kowskich imprez. Noce: Muzeów, Muzyki, Teatrów, 
Jazzu, Poezji i Cracovia Sacra, to niepowtarzalne oka-
zje do "nocnego obcowania z kulturą i sztuką".

A series of events permanently inscribed in the calendar 
of events of the City of Cracow. All-night events and vis-
its featuring Museums, Music, Theatres, Jazz, Poetry 
and Cracovia Sacra concerts create a unique opportunity to “get in touch with 
culture and art at night.”

Jarmark Kasztelański | Castellan Fair 
Oświęcim, www.muzeum-zamek.pl, maj | May

Jarmark Kasztelański to impreza plenerowa, która odbywa się na dziedzińcu 
zamkowym. Odzwierciedla klimat i charakter epoki, atmosferę dawnych jar-
marków średniowiecznych.

The Castellan Fair is an outdoor event held in a castle courtyard. It reflects the 
spirit of the era and the atmosphere of old medieval fairs.

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Sztuki Wokalnej im. Ady Sari 
Ada Sari International Vocal Art Festival and Competition 

Nowy Sącz, www.adasari.pl, 2. poł. maja | 2nd half of May

Impreza propaguje wartościową muzykę różnych gatunków. Oprócz konkursu 
wokalnego na festiwal składają się liczne koncerty symfoniczne i kameralne, 
a także spotkania pedagogów śpiewu polskich akademii muzycznych.

The event propagates quality music of various genres. Apart from the vocal com-
petition, the festival features numerous symphonic and chamber music con
certs, as well as meetings with singing teachers from Poland’s Music Academies.

Festiwal Muzyki Filmowej | Krakow Film Music Festival
Kraków, www.fmf.fm, 2. poł. maja | 2nd half of May

Jeden z najważniejszych festiwali muzyki filmowej na świecie. Niezwykłe wi-
dowiska muzyczno-filmowe wykonywane przez czołowych muzyków i orkiestry  
w połączeniu z wysokiej jakości obrazem filmowym. 

fot. A. Marciniak
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Maj | May

One of the most important festivals in the world of film music. This unique 
show combines high-quality film images and music performed by leading mu-
sicians and orchestras. 

Krakowski Piknik Archeologiczny 
Kraków Archaeological Picnic

Kraków, www.ma.krakow.pl, koniec maja | end of May

Organizowany przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie piknik odbywa się 
w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Impreza obejmuje: spo
tkania historyczne grup rekonstrukcyjnych i bractw rycerskich, pokaz rzemio-
sła, akademie młodego archeologa oraz konkursy i zabawy.

Cracow Museum of Archaeology picnic is held in the gardens of the Archaeo-
logical Museum in Cracow. The event includes meetings of historical reenact-
ment groups and brotherhoods of knights, craft show, young archaeologist 
academies, competitions and fun.

Krakowski Festiwal Filmowy | Kraków Film Festival
Kraków, www.kff.com.pl, przełom maja i czerwca | the turn of May and June

Jedna z najstarszych w Europie imprez poświęconych filmom dokumental-
nym, animowanym i krótkometrażowym. Obejrzeć można nawet 250 filmów 
z całego świata, a festiwal co roku licznie zaszczycają międzynarodowi goście 
i twórcy filmowi. 

One of Europe’s oldest events devoted to docu
mentaries, as well as cartoons and short films. 
The audience can enjoy as many as 250 films 
from all over the world, while every year, the 
festival is graced with the presence of numer-
ous international film artists. 

Pochód Lajkonika   
Lajkonik Parade

Kraków, www.mhk.pl,  
kwiecień | April

W oktawę Bożego Ciała (czyli w osiem dni po 
tym święcie) ulice Krakowa przemierza barwny 
pochód z  kolorowym konikiem „dosiadanym” 

fot. R. Korzeniowski
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Czerwiec | June

przez brodatego jeźdźca. To pradawna tradycja, podobno związana z XIII-wiecz-
nym najazdem Tatarów na miasto. 

Eight days after Corpus Christi, the streets of Kraków are taken over by the flam-
boyant procession led by the colourful horse “mounted” by the bearded rider. It is 
an ancient tradition, believed to relate to the 13th century Tatar invasion of the city.  

Parada Smoków | Dragon Parade
Kraków, www.paradasmokow.pl,  
1. poł. czerwca | 1st  half of June

Barwny korowód smoków, rycerzy i dam dworu oraz 
smo-czy piknik na Bulwarach Wiślanych – smoczysta 
zabawa gwarantowana!

A colourful parade of dragons, knights and court la-
dies, as well as a dragon picnic in Bulwary Wiślane –  
a giant portion of good fun guaranteed! 

Konkurs Malowana Chata  
Painted Cottage Contest

Zalipie, www.muzeum.tarnow.pl,   
1. poł. czerwca | 1st half of June

Tradycję malowania chałup i domów w ozdobne wzory na wsiach Powiśla 
Dąbrowskiego podtrzymuje coroczny konkurs, organizowany w kilku katego-
riach. Towarzyszą mu spektakle teatralne i koncerty. 

The tradition of painting decorative patterns on cottages and houses in the villages 
of the Powiśle Dąbrowskie area is maintained during the annual contest divided into 
several categories. The event is accompanied by theatre performances and concerts. 

Tauron Life Festival Oświęcim
Oświęcim, www.lifefestival.pl, czerwiec | June

To trzydniowy festiwal muzyczny, którego dyrektorem artystycznym jest dzien-
nikarz muzyczny Darek Maciborek. Główną ideą imprezy jest budowanie poko-
jowych relacji ponad granicami kulturowymi i państwowymi.

A 3-day music event under artistic guidance of music journalist Darek Maci-
borek. The festival’s main idea is creating peaceful relations above cultural and 
national divisions.

fot . A. Bylica
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Czerwiec | June

Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity” 
“Echo  Trombity” Brass Band Festival

Nowy Sącz, www.mcksokol.pl, 2. poł. czerwca | 2nd half of June

Prestiżowa i największa impreza dla amatorskiego ruchu muzycznego or kiestr 
dętych Małopolski. W czasie trzydniowego spotkania orkiestry rywalizują  
o Grand Prix Festiwalu na terenie Miasteczka Galicyjskiego.

It is the most prestigious and largest event for amateur brass bands from 
Małopolska. During the three-day meeting, the bands compete in Galician Town 
for the Grand Prix of the Festival.

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich  „Galicjaner Sztetl” 
“Galicjaner Sztetl” Gaelic Jews Memorial Days

Tarnów, www.muzeum.tarnow.pl, połowa czerwca | mid-June

W programie imprezy są m.in. uroczystości ku czci ofiar Zagłady, zbiorowe zwie
dzanie zabytków Szlaku Żydowskiego w Tarnowie oraz wystawy, koncerty „Pod 
Bimą” i spektakle teatralne przybliżające kulturę żydowską. 

The event programme includes ceremonies commemorating the murder victims, 
mass visits to the historic monuments located on the Jewish Trail in Tarnów, as 
well as exhibitions, concerts “By the Bimah” and theatre performances pre-
senting Jewish culture. 

Letni Festiwal Opery Krakowskiej 
Krakow Opera Summer Festival

Kraków, www.opera.krakow.pl, czerwiec | June

Cykl specjalnych spektakli operowych z  gościnnym udziałem sławnych 
śpiewaków z całego świata i słynnych zespołów operowych. Prócz oper prezen-
towane są również przedstawienia baletowe. 

A series of special opera performances with guest appearances by famous sing-
ers and opera groups from all over the world. Apart from operas, the festival 
also includes ballet performances.
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Czerwiec | June

Wianki i Jarmark Świętojański  
“Wianki” and the Midsummer Fair

Kraków, www.wianki.krakow.pl, 2. poł. czerwca | 2nd half of June

Impreza na bulwarach wiślanych pod Wawelem nawiązująca do obchodów Nocy 
Świętojańskiej i sobótki. Wydarzenie wpisane na stałe do kalendarium imprez 
krakowskich odbywa się w wielu innych miejscach, takich jak: Rynek Główny, 
Mały Rynek, Plac Szczepańki, Plac Nowy, Plac św. Marii Magdaleny.

“Wianki” - the event on the Vistula River near Royal Wawel Castle is associated 
with the Midsummer Night celebrations and bonfires. The celebration, which 
is permanently inscribed in the calendar of events of the City of Cracow, is also 
held in many other places, such as the Main Market Square, Small Market Square, 
Szczepański Square, New Market and St. Mary Magdalene Square.

Świętojańska Noc Muzealna  
Midsummer Night of Museum 

Małopolska, www.zamekdebno.pl, koniec czerwca | end of June

W ramach tej odbywającej się pod koniec czerwca imprezy, przypominającej 
wcześniejszą o miesiąc noc muzealną, wiele placówek ponownie organizuje 
specjalne atrakcje (pokazy, wykłady itp.) i nocne zwiedzanie.

This late-June event takes place one month after the Night of Museums and 
also features a plethora of special attractions organised by museums (shows, 
lectures etc.) including night admission to exhibitions. 

Małopolski Piknik Lotniczy  
Małopolska Aviation Picnic

Kraków, www.pikniklotniczy.krakow.pl,  
koniec czerwca | end of June

Impreza organizowana na starym lotnisku kra-
kowskim Rakowice-Czyżyny. Obejmuje pokazy ak-
robacji lotniczych, skoków spadochronowych oraz 
prezentacje ciekawych samolotów i śmigłowców. 

An event held at the old Kraków Rakowice-Czyżyny 
Airport features airshows, parachute jumping 
shows, as well as presentations of interesting air-
planes and helicopters. fot. A. Kaczmarz
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Finał Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty    
Grande Finale of the Marek Grechuta Magical Song  
Commerative Festival

Kraków, www.zaczarowana.pl, czerwiec | June

Festiwal, w którym corocznie kilkaset osób z  różnym stopniem nie pełno-
sprawności, bierze udział w wydarzeniu, którego organizatorem jest Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, natomiast stałą opiekę artystyczną sprawu-
je nad nim Irena Santor. Projekt wspierają Telewizja Polska SA, Narodowe 
Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje 
państwowe oraz darczyńcy. Konkurs odbywa się pod stałym honorowym pa-
tronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Each year, hundreds of people with varying degrees of disability compete in 
the Festival which is organised by the Anna Dymna Foundation "Despite 
Everything" and operating under artistic supervision of Irena Santor. The 
project is supported by the Polish Public Television, National Centre for Cul-
ture, Ministry of Culture and National Heritage, state institutions and donors. 
The competition is held under the constant patronage of the President of the 
Republic of Poland.

Festiwal Kultury Żydowskiej | Jewish Festival
Kraków, www.jewishfestival.pl,  
czerwiec/lipiec | June/July

W ramach jednego z największych tego typu festiwa-
li na świecie organizowane są koncerty żydowskiej 
muzyki ludowej, klasycznej i klezmerskiej, wykłady, 
wystawy, spektakle, warsztaty, projekcje filmowe. 

One of the world’s largest Jewish culture festivals that 
features concerts of Jewish folk, classical and klezmer 
music, lectures, exhibitions, performances, work
shops, film screenings.

Czerwiec | June

fot. K. Bańkowski
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Lipiec | July

Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej   
Stary Sącz Old Music Festival

Stary Sącz, www.festiwal.stary.sacz.pl,  
lipiec | July

W koncertach festiwalowych biorą udział wykonawcy i zespoły muzyki dawnej 
z całej Europy. Finał odbywa się na placu przed klasztorem; wówczas też organizow-
ane jest plenerowe widowisko muzyczne z pokazem dawnych tańców i zabaw.

Taking part in the festival concerts are old music performers and groups from 
all over Europe. The final is held in the monastery square and features an out-
door music show presenting old dances and games.

Międzynarodow Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 
International Festival of Organ and Chamber Music

Zakopane, www.festiwale.zakopane.pl,  
lipiec–sierpień | July–August

Latem w zakopiańskich kościołach odbywają się koncerty muzyki organowej. 
Artyści m.in. z Polski, Niemiec, Słowacji, Brazylii czy Japonii wykonują utwory 
zarówno znane, jak i mniej popularne.

In summer, organ music concerts are held in the churches of Zakopane. Art-
ist from, among other countries, Poland, Germany, Slovakia, Brazil, and Japan 
perform both well-known, as well as less popular compositions.

Tatrzańskie Wici | Tatra Culture Festival
powiat tatrzański, www.tatry.pl, lipiec–wrzesień | July–September

Cykl plenerowych imprez organizowanych latem, głównie w Zakopanem, obe-
jmuje m.in. paradę zbójników, inscenizację góralskiego wesela, Festiwal Oscy-
pka, wybory góralskiej miss itp.

A series of outdoor events held in the summer (mainly in Zakopane) that in-
clude a parade of highland robbers, a staging of a highlander wedding, the Os-
cypek Festival, the Miss Highlander competition, etc.
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Lipiec | July

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych 
International Festival of Street Theatre

Kraków, www.teatrkto.pl, 1. poł. lipca | 1st half of July,

Podczas festiwalu obejrzeć można widowis
ka oraz spektakle plenerowe trup teatralnych, 
a nawet pojedynczych aktorów z całego świata. 
Odbywają się one na Rynku Głównym, ulicach Star-
ego Miasta i Kazimierza.

During the festival, you can see outdoor shows 
and performances by theatre troupes, or even in-
dividual actors from all over the world. The events 
are held in the Main Market Square, the streets of 
the Old Town and in the district of Kazimierz.

Turniej Rycerski w Rabsztynie | Knights’ 
tournament in Rabsztyn

Rabsztyn, www.mok.olkusz.pl, 1 poł. lipca | 1st half of July

Turnieje rycerskie pod zamkiem w  Rabsztynie są 
jedną z największych i najdłużej organizowanych 
tego typu imprez w Małopolsce zachodniej i rok-
rocznie przyciągają tysiące widzów. 

Knights’ tournaments at the foot of the castle in Rabsztyn are among the larg-
est and oldest events of this type organised in western Małopolska and each 
year they attract thousands of spectators.

Festiwal Kultur na Starówce w Oświęcimiu I The Festival of Cultu-
res in Old Town in Oświęcim 

Oświęcim, www.oswiecim.pl, lipiec/sierpień | July/August

Festiwal Kultur na Starówce to cykl wydarzeń kulturalnych  odbywających 
się w okresie letnim na Rynku Starego Miasta w Oświęcimiu. Koncerty, spek-
takle, teatry uliczne, swoją tematyką nawiązują do wielokulturowego klimatu 
Oświęcimia, poruszając również wątki żydowskie i romskie.

The Festival of Cultures in Old Town is a series of cultural events that take 
place in the summer season in the Old Town Market Square in Oświęcim. Con-
certs, performances, and street theatre reference the multicultural atmosphere 
of Oświęcim, touching on Jewish and Roma themes.

fot. M. Zaręba
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Lipiec | July

Łemkowska Watra | Lemko Watch Fire
Zdynia, www.lemkounion.republika.pl, 3. lub 4. tydzień 
lipca | 3rd or 4th week of July

Ta impreza w górskiej dolinie w Beskidzie Ni-
skim gromadzi Łemków z całego świata. Organ-
izowane są wystawy i warsztaty tradycyjnych 
umiejętności, jak również koncerty muzyki trady-
cyjnej i współczesnej oraz rozrywkowej opartej na 
folklorze łemkowskim.

This event in a mountain valley in the Beskid Niski 
range is attended by Lemkos who gather there from 
all over the world. The event includes exhibitions 
and workshops of traditional skills, traditional and 
contemporary music and entertainment based on 
Lemko folklore.

Jazz Młyn Festival Wadowice
Jaroszowice, www.mlynjazzfestival.pl,  
1 poł. lipca | 1st half of July

Jeden z większych festiwali muzyki jazzowej w po łudniowej Polsce. W ostat-
nich latach koncertowali tu m.in.: Basia Trzetrzelewska, Michał Urbaniak, Urszula 
Dudziak, czy Candy Dulfer.

One of the largest jazz music festivals in southern Poland. The festival always 
gathers famous jazz performers, and recently Cracow residents and visitors could 
hear Basia Trzetrzelewska, Michal Urbaniak, Urszula Dudziak, and Candy Dulfer.

Dni Muzyki Karola Szymanowskiego 
Karol Szymanowski Music Festival

Zakopane, www.szymanowski.zakopane.pl, 2. poł. lipca | 2nd half of July

Impreza o długiej tradycji popularyzuje muzykę jednego z najwybitniejszych 
polskich kompozytorów. Podczas licznych koncertów posłuchać można także 
utworów innych artystów, wybrać się na wykład lub spotkania z twórcami.

An event with a long tradition that promotes the music of one of Poland’s most 
prominent composers. Numerous concerts also include music by other artists, 
as well as lectures and meetings with musicians.

fot.K. Bańkowski
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Lipiec | July

Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych 
„Święto Dzieci Gór”  
“Święto Dzieci Gór” International Children Folk Music Festival

Nowy Sącz, www.swietodziecigor.pl,  
koniec lipca | end of July

Uczestniczą w nim zespoły dziecięce z terenów górskich 
na całym świecie, wspólnie koncertując i  spędzając 
razem czas. 

Music groups of children from mountain regions from 
all over the worlds play music and spend time together. 

EtnoKraków - Euroradio Folk Festival  
Festiwal Rozstaje Crossroads Festival Krakow

Kraków, www.etnokrakow.pl,  
lipiec | July

Festiwal muzyczny, poświęcony takim gatunkom jak 
world music, etnojazz i etno, na który zapraszane są 
zespoły i wykonawcy z Polski i świata, obejmuje kon
certy plenerowe, kameralne i warsztaty muzyczne.

A music festival devoted to genres such as world music, ethnojazz and ethno 
featuring bands and artists from Poland and from all over the world. The event 
includes outdoor and chamber concerts, as well as music workshops.

Festiwal Muzyki Polskiej  
Polish Music Festival

Kraków, www.fmp.org.pl, lipiec | July

Na koncertach festiwalowych prezentowane są dzieła polskich kompozytorów. 
W wydarzeniu biorą udział najwybitniejsi artyści polscy i zagraniczni, tacy jak 
Krzysztof Penderecki czy Ivo Pogorelić.

Festival concerts present the work of Polish composers. The event attracts the 
most prominent artists from Poland and from abroad, such as Krzysztof Pen-
derecki and Ivo Pogorelić. 

fot. K. Bańkowski
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Sierpień | August

Tydzień Kultury Beskidzkiej 
Beskid Culture Week

Maków Podhalański i Oświęcim, www.tkb.art.pl 
przełom lipca i sierpnia | the turn of July and August

To duży festiwal folklorystyczny, podczas licznych koncertów prezentujący 
ludową muzykę, taniec i śpiew, a także obrzędy i zwyczaje. Festiwal odbywa się 
jednocześnie w kilku miejscowościach. 

A major folk festival featuring numerous concerts presenting folk music, dance, 
song, as well as ceremonies and customs. The festival is held in several towns 
at the same time. 

Festiwal „Wawel o zmierzchu”                                                            
"Wawel Castle at Dusk" Festival

www.castellogt.pl, lipiec/sierpień | July/August

To osiem kolejnych sobót, w trakcie których zza 
murów Zamku Królewskiego na Wawelu wieczora-
mi, rozbrzmiewa muzyka klasyczna w najlepszym 
wykonaniu. Koncerty odbywaja się na dziedzińcach: 
Arkadowym i Batorego, wśród naturalnej scenerii 
historycznej architektury. 

The Festival is held on eight consecutive Saturdays, 
when sounds of classical music at its best float in 
the air from behind the walls of Wawel Royal Cas-
tle. Concerts are held in Arcade and Batory Courtyards, amid natural scenery 
of  historic architecture.

Małopolski Festiwal Smaku  
Małopolska Festival of Taste                                                

www.malopolska.pl, lipiec - wrzesień I July - September

Cykl imprez, promujących małopolskie produkty regionalne i ekologiczne oraz 
przygotowywane z nich potrawy i specjały tradycyjne. W ramach festiwalu or-
ganizowane są kiermasze i konkursy.

A series of events promoting Małopolska’s regional and organic products, as 
well as traditional dishes and specialties prepared with their use. The festival 
also features fairs and contests.

fot. M. Zaręba
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Sierpień | August

Europejski Festiwal im. Jana Kiepury  
Jan Kiepura European Festival

Krynica-Zdrój, www.kiepurafestival.pl, 2. poł. sierpnia | 2nd half of August

Cykl koncertów, m.in. arii operowych, organizow-
any na pamiątkę Jana Kiepury, sławnego śpiewaka 
operowego, który chętnie wypoczywał w Krynicy. 

Opera and operetta performances, including opera 
arias, commemorating Jan Kiepura, the famous Pol-
ish opera singer who used to come to Krynica to rest. 

Redyk
Jaworki k. Szczawnicy, www.mokszczawnica.pl,  
sierpień | August  

Redyk to wyjście owiec na wypas, a jako impreza: regionalne potrawy, strzyże-
nie owiec, pucenie (robienie) oscypka i wiele innych atrakcji przypominających 
zwyczaje pasterskie i przybliżających kulturę górali. Tradycyjnie najważniejszy 
redyk wyruszał z Ludźmierza na Podhalu.

Redyk consists in putting sheep out to pastures, while the event includes: re-
gional dishes, sheep shearing, making of oscypek cheese and many more attrac-
tions focused on shepherding traditions and presenting the highland culture. 
Traditionally, the most important redyk used to depart from Ludźmierz in Podhale.

Sabałowe Bajania 
Bukowina Tatrzańska, www.domludowy.pl,  
połowa sierpnia | mid-August

Konkurs gawędziarzy góralskich, koncerty tradycyj-
nej muzyki z Podhala, popisy śpiewaków, drużbów 
i starostów weselnych wieńczy finałowa Sabałowa 
Noc, odbywająca się w pięknej scenerii górskich la-
sów w Niebieskiej Dolinie koło Bukowiny Tatrzańskiej. 

A competition of highlander storytellers, concerts 
of traditional music from Podhale, performances by 
singers, best men and masters of ceremonies, end-
ing on the Sabałowa Night in the beautiful scenery 

of highland forests in Niebieska Dolina near Bukowina Tatrzańska. 

fot. arch. UMWM

fot. K. Bańkowski



21

Sierpień | August

Parowozjada I Locomotive Festival
Chabówka, www. skansenchabowka.pl,  
2. poł. sierpnia | 2nd half of August

Jedna z największych, cyklicznych imprez po pulary
zu jących historię kolei w Polsce, organi zowana 
przez Skansen Taboru Kolejowego w Cha  bówce i PKP  
CARGO S.A. To wspaniała okazja do obcowania z za
bytkowymi parowozami i wagonami z Cha bówki 
oraz gościnnie z innych placówek w Polsce i zagranicy.

One of the largest regular events popularising the 
history of railways in Poland, organised by Rolling 
Stock Open Air Museum in Chabówka and PKP CARGO 
SA. This is a great opportunity to come face-to-face 
with historic steam locomotives and rolling stock 
from Chabówka plus loaners from other institutions in  
Poland and abroad.

Reggae Most | Reggae Most (Bridge) Festival
Wadowice, www.wck.wadowice.pl, 2. poł. sierpnia | 2nd half of August

Od kilku lat w Wadowicach mogą spotkać się miłośnicy jamajskich brzmień: kon
cert, na który zapraszane są gwiazdy muzyki reggae z Polski, ale też zagraniczne, 
jak sama nazwa wskazuje, odbywa się koło mostu na rzece Skawie.

Jamaican music enthusiasts have been meeting in Wadowice for a few years now. 
Performing during the concert  are reggae musicians from Poland and abroad. 
As the name itself indicates, the event is held near the bridge on the Soła river.

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich 
International Mountain Lands Folklore Festival

Zakopane, www.mffzg.pl, ostatni tydzień sierpnia | last week of August

Cieszący się międzynarodowym uznaniem festiwal folklorystyczny, na który 
zjeżdżają zespoły z całego świata, prezentujące swoje umiejętności podczas kon
certów konkursowych i uroczystego finału.

An acclaimed international folklore festival attended by bands from all over the 
world that present their skills during competition concerts and the grand final.

 

fot. Arch. PKP CARGO
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Sierpień | August

Kraków Live Festival 
Kraków, www.livefestival.pl, 2. poł. sierpnia | 2nd half of August

Masowa impreza na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego, podczas której 
w maratonie koncertowym biorą udział największe gwiazdy światowej muzyki 
rozrywkowej i czołowi polscy wykonawcy grający na trzech scenach.

This mass event held at the Polish Aviation Museum is a marathon of concerts 
played on three stages by the biggest international music stars, as well as lead-
ing Polish musicians.

Festiwal Pannonica I Pannonica Folk Festival
Barcice, www.pannonica.pl,  
sierpień/wrzesień I August/September

Festiwal poświecony jest muzyce etnicznej i stanowi 
kulturalną wizytówkę Sądecczyzny. Oprócz koncertów 
organizowane są m.in.: warsztaty, pokazy filmów do
kumentalnych, wycieczki, gry tere nowe i biesiady.

The festival is devoted to ethnic music and is a cultur-
al showcase of the Sącz region. Apart from the con
certs, visitors can attend workshops, documentary 
film screenings, tours, field games and feasts.

 
Wrzesień | September

Festiwal Sacrum Profanum  
Sacrum Profanum Festival

Kraków, www.sacrumprofanum.pl, 
2. tydzień września | 2nd week of September 

Ten festiwal muzyki współczesnej to trwający cały 
tydzień cykl koncertów organizowanych często  
w nietypowej, industrialnej scenerii hal fabrycznych huty 
Arcelor Mittal Steel w Nowej Hucie.

This contemporary music festival is a week-long series of concerts often held 
in unusual, industrial sceneries of the Arcelor Mittal Steel smelter factory build-
ings in Nowa Huta.

fot. A. Rubis

fot. M.Talar
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Wrzesień | September

Międzynarodowy Turniej Rycerski  „O złoty warkocz Tarłówny” 
“Golden Plait of Tarłówna” International Knights Tournament

Dębno, www.muzeum.tarnow.pl, 
2. niedziela września | 2nd Sunday of September 

Jest to jedna z największych imprez plenerowych tego typu w całej Polsce, na 
którą zjeżdżają się setki rycerzy z bractw rycerskich, także z zagranicy. Można 
tu zobaczyć pokazy walk, tańce i gry, wyczyny kaskaderskie jeźdźców, zaś we 
wnętrzach zamku wysłuchać koncertów muzyki dawnej.

One of the largest outdoor events of this kind in Poland, attended by hundreds 
of knights from knight fraternities, also from abroad. Visitors can enjoy battle 
demonstrations, dances and games, horsemen stunt shows, as well as old mu-
sic concerts held inside the castle.

Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia” 
“Talia” Comedy Theatre Festival

Tarnów, www.teatr.tarnow.pl, 
2. poł. września | 2nd half of September 

Na deskach tarnowskiego teatru im. Ludwika Sols-
kiego wystawiane są najlepsze spektakle komedio-
we. W programie imprezy są także koncerty, happen-
ingi i wernisaże oraz rozmaite warsztaty.

Best comedy plays performed on the stage of 
the Ludwik Solski theatre in Tarnów. The festival 
programme also includes concerts, happenings, 
vernissages and various workshops. 

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej 
International Bobbin Lace Festival

Bobowa, www.ck.bobowa.pl, wrzesień | September

Festiwal podtrzymuje tradycję wyrobu koronek klockowych, a odbywa się 
w polskiej „stolicy” koronkarstwa: wsi Bobowa. Na imprezę przyjeżdżają koron-
karze m.in. ze Słowacji, Czech, Belgii, Niemiec, Ukrainy, Włoch, Anglii.

The festival cultivates the tradition of making bobbin laces and takes place in 
the Polish lace making “capital”: the village of Bobowa. The event attracts lace 
makers from, among other countries, Slovakia, the Czech Republic, Belgium, 
Germany, Ukraine, Italy and England. 

fot. arch. UMWM
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Październik | October

Studencki Festiwal Piosenki   
Student Song Festival 

Kraków, www.studenckifestiwal.pl, 2 poł. października | 2nd half of October 

Co roku w Krakowie odbywa się konkurs piosenki studenckiej. Laureatami festi-
walu byli m.in. Marek Grechuta, Maryla Rodowicz czy Renata Przemyk. Koncerty 
odbywają się w różnych salach koncertowych i klubach krakowskich. 

The student song contest is organised in Kraków every year. Festival winners in-
clude, among others, Marek Grechuta, Maryla Rodowicz and Renata Przemyk. 
The concerts are held in a variety of concert halls and clubs of Kraków. 

Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Animowanych OFAFA 
“OFAFA” Polish Original Animated Films Festival

Kraków, www.ofafafestiwal.org, 2 poł. października | 2nd half of October 

To jedyny festiwal w Polsce poświęcony wyłącznie pols kiemu, autorskiemu 
filmowi animowanemu. Jest corocznym podsumowaniem dorobku polsk-
iej produkcji w tej dziedzinie, a dla kinomanów okazją do obejrzenia cieka-
wych seansów.

The only festival in Poland devoted solely to the Polish original animated films. 
It is an annual summary of the Polish production in this area, and for cinema 
lovers – an opportunity to see interesting screenings.

Grechuta Festival
Kraków, www.grechutafestival.pl, październik I October

Festiwal poświęcony Markowi Grechucie, podczas 
którego znani polscy artyści wykonują najpopularnie-
jsze utwory z repertuaru tego wielkiego poety, kom-
pozytora i pieśniarza.

A festival dedicated to Marek Grechuta, during which 
well-known Polish artists perform the most popular 
works from the repertoire of the great poet, composer 
and songwriter.fot. A. Rubiś
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Październik/October Listopad/November

Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada  
Joseph Conrad International Literature Festival

Kraków, www.conradfestival.pl,  
2. poł. Października | 2nd half of October

To prawdziwe święto literatury. Można wtedy wziąć udział w spotkaniach z pi-
sarzami, warsztatach literackich oraz debatach. W ramach festiwalu organizo-
wane są też koncerty i spektakle teatralne.

A true feast for readers, who can take part in meetings with the authors, liter-
ary workshops and debates. The festival also features concerts and theatre  
per   formances.

Krakowskie Zaduszki Jazzowe 
Krakowskie Zaduszki Jazzowe Festival

Kraków, www.krakowskiezaduszkijazzowe.dt.pl, 
listopad | November

Najstarszy z polskich festiwali jazzowych gromadzi gro-
no wielbicieli tego gatunku muzyki. Oprócz polskich 
znakomitości na krakowskich scenach koncerty dają 
także muzycy z całego świata.

The oldest of all Polish jazz festivals that attracts many 
enthusiasts of this genre. Festival concerts include per-
formances by both Polish and international musicians. 

 
Tarnów International Jazz Contest 
Tarnów, www.tarnow-jazz.pl,  

1. poł. listopada | 1st half of November

W listopadzie w Tarnowie królują jazzmani z Polski 
i ze świata. Koncerty przeznaczone są nie tylko dla koneserów, ale też dla osób 
dopiero poznających ten fascynujący gatunek muzyki. W ramach festiwalu od-
bywa się również konkurs dla zespołów jazzowych oraz warsztaty.

In November Tarnów is taken over by Polish and international jazz musicians. 
The concerts will satisfy both connoisseurs, as well as those who are only start-
ing their adventure with this fascinating music genre. A jazz band competition 
and workshops are also held during the festival. 

fot. A. Marciniak
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Grudzień | December

"Anioł w Miasteczku"
Lanckorona, www.nbs-lanckorona.pl,  
grudzień I December

Impreza kulturalna, podczas której Anioł odgrywa pierwszoplanową rolę. Im-
prezie towarzyszy organizacja koncertów oraz warsztatów artystycznych,  
a jednym z najważniejszych momentów festiwalu jest uroczyste nadanie tytułu 
„Anioła Lanckorony”.

Cultural event, in which Angel plays a leading role. The event is accompanied 
by concerts and art workshops and one of the highlights of the festival is the 
ceremony of awarding the title of "Angel of Lanckorona."

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia                            
Divine Comedy International Theatre Festival

www.boskakomedia.pl,  
grudzień | December

Festiwal na tydzień zamienia Kraków w wielką scenę. Na deskach największych 
krakowskich teatrów, można zobaczyć najlepsze polskie spektakle minionych se-
zonów zrealizowane przez teatry z całego kraju. Na imprezę składają się  wydarzenia: 
konkurs przedstawień, showcase oraz przegląd prapremier i debiutów w jednym.

For one week, Cracow becomes one huge stage. The boards of the largest theatres 
in Cracow host the best Polish performances of past seasons performed by theatres 
from all over the country. The event comprises performance competitions, show-
cases and reviews of premieres and debuts combined.

Sylwester w Krakowie,  
New Year’s Eve Party in Kraków

Kraków, www.sylwester.krakow.pl,  
31 grudnia | 31 December

Huczna zabawa na pożegnanie starego i powitanie Nowego Roku, organizowana 
na trzech scenach, gdzie bawią się dziesiątki tysiący sylwestrowiczów, słuchając kon-
certów, wznosząc noworoczne toasty i oglądając pokazy ogni sztucznych.

Lavish entertainment held to say goodbye to the Old and welcome the New 
Year is organised on three stages, where thousands of people celebrate the 
New Year while listening to concerts, raising a toast to the New Year and watch-
ing fireworks.
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Dla dzieci | For childeren

Imprezy, które spodobają się dzieciom | Events for children

Impreza | Event Miejsce |  
Where

Ter-
min | 
When

Strona www | website

Festiwal Teatrów dla Dzieci Kraków II www.festiwal teatrow.pl

Małopolski Festiwal Form 
Muzycznych i Tanecznych  
„Talenty Małopolski”

Oświęcim IV www.talenty malopolski.
pl

Konkurs Piosenki Dziecięcej 
„Tralalalaliada” Nowy Sącz VI www.mok.i24.pl

Integracyjna Spartakiada  
Dzieci i Młodzieży Rabka-Zdrój V-VI www.rabka.pl

Dzień Dziecka w Mieście Dzieci 
Świata Rabka-Zdrój VI www.mok.rabka.pl

Karpacki Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych Rabka-Zdrój VI www.mok.rabka.pl

Rabka Festival  Festiwal  
Literatury Dziecięcej Rabka-Zdrój VII www.rabkafestival.pl

Wakacyjny Festiwal Bajek Rabka-Zdrój VII–VIII www.mok.rabka.pl

Zlot Wiedźm i Czarownic 
na Zamku Lipowieckim Babice VIII www.gokisbabice.npx.pl

Parada Jamników  Kraków IX www.krakow.pl

Festiwal „Młodzi Artyści 
w Krakowie” Kraków IX www.krakow.pl

Ogólnopolska Nagro
da Literacka im. Kornela 
Makuszyńskiego

Oświęcim X www.mbp-oswiecim.pl

Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Dzieci i Młodzieży „Tęczowe 
Piosenki” (finał)

Kraków XI www.festiwal-jw.pl

Anioł w Miasteczku Lanckorona XII www.lanckorona.pl
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Imprezy ludowe | Folk events

Imprezy cykliczne o charakterze ludowym | Regular folk events

Impreza Miejsce Ter-
min Strona www

Małopolski Przegląd Grup 
Kolędniczych „HERODY” Chrzanów I www.moksir.chrzanow.pl

Konkurs Palm i Rękodzieła 
Wielkanocnego

Lipnica 
Murowana III/IV www.lipnicamurowana.pl

Tradycyjne Święto Rękawki Kraków III/IV www.dkpodgorze.krakow.pl

Święto Kwitnących Sadów Łososina 
Dolna V www.lososina.pl

Święto Kwitnącej Jabłoni Łącko V www.lacko.pl

Urodziny Papieża Jana 
Pawła II Wadowice V www.wadowice.pl

Święto Owocobrania Łącko V–X www.lacko.pl

Rajskie Święto Truskawki Rajbrot VI www.lipnicamurowana.pl

Święto Chleba Kraków VI www.smak.malopolska.pl 

Święto Soli Wieliczka VI  www.muzeum.wieliczka.pl

Festival Młodych Ave Wadowice VII www.wadowice.pl

Święto Karpia Zator VII www.rokzator.pl

Biesiada u Bartnika Stróże VII www.bartnik.pl

Góralskie Jadło Łopuszna VII www.tischnerowka.pl

Małopolskie Święto 
Czosnku Obrażejowice VII www.radziemice.gmina.pl

Kociołek Galicyjski Nowy Sącz VIII www.nowysacz.pl

Święto Pstrąga Biały Dunajec VII www.gokbialydunajec.pl

Święto Borówki Zubrzyca 
Górna VII www.orawa.eu

Poronińskie Lato Poronin VII www.poronin.pl

Pieniński Festiwal  
Kultur Górskich Łemków,              
Rusnaków i Górali

Szczawnica VII www.szczawnica.pl

Lato Pienińskie Szczawnica VII–
VIII www.szczawnica-zdroj.pl

fot. arch. UMWM
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Imprezy ludowe | Folk events

Międzynarodowy Kurs 
Interpretacji Muzycznej 
„Wakacje z muzyką”

Nowy Sącz VII-
VIII www.musicakurs.org

Jarmark Podhalański Nowy Targ VIII www.jarmarkpodhalanski.
nowytarg.pl

Festiwal Pierogów Kraków VIII www.krakow.pl

Święto Misia, Miodu 
i Bartników Poronin VIII www.poronin.pl

Sądecki Jarmark Anielski Nowy Sącz VIII www.nowysacz.pl

Borzęckie Święto Grzyba Borzęcin VIII www.swietogrzyba.pl

Dzień Ziemniaka Bogucin Duży VIII www.gmina-klucze.pl

Targi Sztuki Ludowej Kraków VIII www.cepelia.pl

Festiwal Folkloru Ziem 
Górskich Zakopane VIII www.ezakopane.pl

Krakowskie Miodobranie Kraków IX www.krakow.pl

Charsznickie Dni Kapusty Charsznica IX www.charsznica.info

Święto Suszonej Śliwki Dobrociesz IX www.sliwka.iwkowa.pl

Święto Jabłka i Gruszki Czasław IX www.raciechowice.pl

Święto Fasoli Zakliczyn IX www.zakliczyn.pl

Wielkie Żniwa Karpiowe Zator IX www.dolinakarpia.org

Festiwal Ziemniaki po 
cabańsku Chrzanów X www.powiat-chrzanowski.pl 

Konkurs i Wystawa Szopek 
Krakowskich Kraków XII www.mhk.pl 

Targi Bożonarodzeniowe Kraków XII www.kiermasze.com.pl

fot. D. Zaród
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Imprezy cykliczne | Regular events

Imprezy cykliczne | Regular events

Impreza | Event Miejsce | Where Termin | 
When Strona www | Website

Triada Zimowa  Etapowy Bieg 
Górski

Krościenko nad 
Dunajcem I www.kroscienko-nad-

dunajcem.pl

Festiwal Filmów Nieprofesjo
nalnych „Kochać Człowieka” Oświęcim I www.ock.org.pl

Małopolskie Spotkania 
Taneczne Krynica-Zdrój I/II, VII www.facebook.com

Przegląd Filmów Górskich Wadowice III www.it.wadowice.pl

Wadowickie Spotkania 
Teatralne "Zgraja" Wadowice V www.wck.wado-

wice.pl

Tarnowska Wiosna Jazzowa Tarnów IV www.tck.pl

Kwalifikacje do Konkursu Pio
senki "Wygraj Sukces"  Rabka-Zdrój IV www.mok.rabka.pl

Tarnowska Nagroda Filmowa Tarnów IV/V www.tarnows-
kanagrodafilmowa.pl

Letni Festiwal Jazzu Trady
cyjnego „Jazzowy Rynek 
– Tarnów”

Tarnów IV/V www.tarnow.pl

Zlot Foodtrucków i Europejska 
Noc Muzeów Oświęcim V www.oswiecim.pl

Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Odnalezionej Tarnów V www.inter-art.com.pl

Festiwal Twórczości 
Chrześcijańskiej Zakopane V www.zakopane.eu

„Otwarcie Letniego  Sezonu 
Turystycznego na Górze 
Paproć”

Góra Paproć, 
gmina Limanowa

VI– 
ostatnia 
niedziela

www.ug.limanowa.pl

Ogólnopolski Konkurs Plas
tyczny „Darujmy światu pokój” Oświęcim VI–VII www.ock.org.pl

Dni Gorczańskie Kamienica VII www.kamienica.net.pl

Festiwal Muzyki Organowej 
„L’Arte Organica” Nowy Sącz VII www.mcksokol.pl

Międzynarodowy Tabor 
Pamięci Romów

Tarnów, 
Żabno, Biel-
cza, Borzęcin 
Szczurowa

VII www.muzeum. 
tarnow.pl

fot. G. Cieśliński
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Imprezy cykliczne | Regular events

Triada Letnia  Etapowy Bieg 
Letni

Krościenko nad 
Dunajcem VII www.kroscienko-nad-

dunajcem.pl

Letnie Koncerty Organowe Oświęcim VII–VIII www.ock.org.pl

Letni Festiwal „Muzyka nad 
Zdrojami” Szczawnica VII–VIII www.muzy-

kanadzdrojami.pl

Festiwal Filmowy Orange Kino 
Letnie SopotZakopane Zakopane VII–VIII www.orangekinolet-

nie.wp.pl

Letni Festiwal Bluesa „Był so
bie blues…” Tarnów VIII www.tck.pl

Święto Rabczańskiej Solanki Rabka-Zdrój VIII www.uzdrowisko-
rabka.pl

Europejskie Targi Produktów 
Regionalnych Zakopane VIII www.produkty-

-regionalne.eu

Spotkania z Filmem Górskim Zakopane VIII–IX www.spotkania.zako-
pane.pl

Jesień Babiogórska Zawoja IX www.zawoja.pl 

Dzień Solidarności Miast 
Światowego Dziedzictwa Kraków IX www.krakow.pl

Ogólnopolski Konkurs Literacki 
„Pisanie dobre na chandrę” Oświęcim IX www.ock.org.pl

Kongres Kultury Regionów, 
Dziedzictwo  Inspiracje Nowy Sącz IX www.kultura-re-

gionow.pl

Puchar Szlaku Solnego Rabka-Zdrój IX www.pucharszlaku-
solnego.pl

Jazz Camping Kalatówki Zakopane IX www.promocja.zako-
pane.pl

Jesień Oświęcimska Oświęcim IX www.oswiecim.pl

Dzień Papieski Wadowice X www.wadowice.pl

Jesienny Festiwal Teatralny Nowy Sącz X www.mok.no-
wysacz.pl

Krakowska Jesień Jazzowa Kraków X–XI www.kjj-festiwal.pl

"Fabryka Muzyki Niezwykłej 
 Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki"

Andrychów XI www.kultura.andry-
chow.eu

fot. K. Bańkowski



Punkty Informacji Turystycznej 
Małopolska Tourist Information System Points

KraKów

InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków (CIT) 
\+48 12 354 27 10 
powisle@infokrakow.pl, www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukienice,  
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16, sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20, szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego, 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23, wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port/  
InfoKraków John Paul II International 
Lotniczy Kraków/ Airport Kraków-Balice,  
32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41, balice@infokrakow.pl

Myślenice

Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce

ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53, 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa

Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93, 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz

ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl  
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów

pl. Kościuszki 1a, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl 
www.miechow.visitmalopolska.pl
wieliczKa 
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka 
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane (ciT)
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ

Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin

ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój

ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl,  
msit@rabka.pl
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa 
ul. Środkowa 179A, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec

ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów

Witów 239a, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa 
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl 
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna

Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl 
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica

ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+ 48 18 26 10 144, 519 337 106
it.niedzica@msit.malopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM

Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Tarnów (ciT)
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl  
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa

ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

Tuchów

ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl  
www.tuchow.pl

bochnia

ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl 
www.bochnia.eu

 
 
 
 

oświęciM (ciT)
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów

Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia

ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.pl

wygiełzów

ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13  
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz (ciT)
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22, 
cit@nowysacz.pl  
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój

ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa

Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl 
www.powiat.limanowa.pl

biecz

Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 44 068 60  
it.biecz@msit.malopolska.pl, 
www.biecz.visitmalopolska.pl, www.biecz.pl

sęKowa

Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl,  
www.sekowa.pl

waDowice (ciT)
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów

Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa

ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it
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The project has been funded by Małopolska Region

Kalendarium imprez 
EventsMAŁOPOLSKA

 14 obiektów na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 
     14 UNESCO World Heritage List sites

 255 obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej 
     255 attractions on the Wooden Architecture Route   

 Wadowice – rodzinne miasto św. Jana Pawła II     
     Wadowice – town of birth of Saint John Paul II 

 Kopalnia soli w Wieliczce I  Wieliczka Salt Mine

 Kopalnia soli w Bochni I  Bochnia Salt Mine 
 9 miejscowości uzdrowiskowych I  9 spa resorts 

 6 parków narodowych I  6 national parks 

 6 basenów geotermalnych I  6 geothermal pools 

 Spływ przełomem Dunajca I  Rafting down the Dunajec gorge

 2600 km szlaków rowerowych I  2600 km of bicycle trails 

 3360 km szlaków górskich I  3360 km of mountain trails    

 60 stacji narciarskich I  65 ski stations

Projekt sfinansowany z budżetu Województwa Małopolskiego

www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske
fb.com/MSIT.OdkryjMalopolske


