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Jan
קברו 118
ְס ְקשינֶ צקי ,פיוטר Skrzynecki,
100 Piotr

גּורה (הר הכסף)
סרּברנָ ה ָ
ֶ
Srebrna Góra
מסלול הליכה בלאס וֹולסקי
(יער וֹולסקי) 172
סתיו בקרקוב 56–57

ע

עבודות־יד ,חנויות 200 ,198
(ה)עיבור בלא חטא ,כנסיית
Kościoł Niepokalanego
134 ,133 Poczęcia NMP
(ה)עיט ,בית Dom Pod Orłem
101
עיצוב לאנדרטת מיצקיֶיביץ'
(קּורזאוָ וה) 33
עישון 211
עיתונים 219
עליית מרים ,חג 55
ענתיקות ,חנויות 200 ,198

פ

ּפאדֹובאנֹו ,ג'ובאני מריה ראו
מֹושקה ,ג'ובאני מריה
ָ
ּפאדניֶיבסקי ,ההגמון פיליפ
70 Padniewski, Bishop Filip
ּפאד ֶרבסקי ,איגנאצי יאן
ֶ
140 Paderewski, Ignacy Jan
(ה)ּפאּולינית שעל הסלע ,הכנסייה
Kościoł Paulinow Na Skałce
128–29 ,21 ,13
מוואבל אל הכנסייה
ֶ
התהלוכה
הּפאּולינית שעל הסלע 54
קריפטה 129 ,51
ָּפאֹון ,בית־הקפה 34 Paon café
ּפאלאץ שטּוקי (האגודה
לאמנויות) ,12 Pałac Sztuki
107 ,34
ּבאטיסטה
ָ
פאלקֹוני ,ג'ובאני
Falconi, Giovanni Battista
בית־הכנסת רבי אייזק 124
הק ָמלדֹולי 172
המנזר ָ
כנסיית פטרוס ופאולוס
הקדושים 83
ּפאנּופניקָ ,אנדזֵ 'יי Panufnik,
146 Andrzej
ּפאקה ,פסטיבל מופעי קברט
ָ
54 PaKA w Krakowie
(ה)פארק הלאומי אֹויצֹוב
Ojcowski Park Narodowy
158

פארקים וגנים
ּבראניצה 157
ֶ
גני התחנה 169
הגן הבוטאני של האוניברסיטה
היאגֶ לֹונית 135 ,133
לאס וֹולסקי (יער וֹולסקי)
172–73
ֶיּפֹולֹומיצה 157
ֶ
ני
ּפלאנטי 168–69
שדות ּבלֹוניָה 149
ּפּוגֶ ט ,לודוויק Puget, Ludwik
116
ּפֹודקֹובינסקי ,ולדיסלאב
Podkowiński, Władysław
טירוף חושים 104
ּפֹוטֹוצקי ,ארמון Pałac Potockich
102
ּפֹוטֹוצקי ,וְ לֹודז'ימיֶיז' Potocki,
Włodzimierz
פסלו 70
ּפֹוטֹוצקי ,משפחת 100 Potocki
ּפֹוטֹוצקי ,קפלת Kaplica
70 ,67 Potockich
ּפּוטץ ,אלפרד 117 Putz, Alfred
וינצנטי Pol, Wincenty
ּפֹולֶ ,
סרקופג 129
פולוניה (ויסּפיאנסקי) 150
פולין הצעירה ,תנועת Młoda
149 Polska
(מאלֹוּפֹולסקה)
ָ
פולין הקטנה
22–23 Małopolska
(ה)פולני ,הרדיו 94
(ה)פולני ,מוזיאון התעופה
Muzeum Lotnictwa
156 ,13 Polskiego
(ה)פולני ,מטה חברת הרכבת
Polish State Railway
141 ,139 Headquarters
(ה)פולנית ,אגודת החירשים
Polish Association for the
213 ,212 Deaf
(ה)פולנית ,אגודת העיוורים
Polish Association for the
213 ,212 Blind
(ה)פולנית ,האגודה לשיקום
הנכים Polish Society for the
Rehabilitation of the
213 Disabled
(ה)פולנית ,האקדמיה למדע
ולאמנו ת �Gmach Polskiej Aka
112 demii Umiejętności
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סארה Fontana,
לד ֶ
פֹונטאנָ הָּ ,ב ָ
Baldassare
הכנסייה הדומיניקנית 119
הכנסייה הפרנציסקנית 31
כנסיית אנדריאס הקדוש 80
כנסיית אנה הקדושה ,110 ,46
111
ּפֹוניאטֹובסקי ,הנסיך יוזף
Poniatowski, Prince Józef
קברו 71 ,51 ,32
ּפֹוניאטֹובסקי ,סטניסלאב אוגוסט
ראו סטניסלאב אוגוסט
ּפֹוניאטֹובסקי ,המלך
פוסט-אימפרסיוניזם 36
ּפֹוּפיֶיל ,אנטוני Popiel, Antoni
תאדאּוש קֹושצ'ּושקֹו
פסלו של ֶ
64
ּפֹוּפלאבסקי ,סטניסלאב
140 Popławski, Stanisław
ּפֹוקּוטינסקי ,פיליפ Pokutyński,
Filip
אולם התזמורת הפילהרמונית
146
בית־עיריית קאז'ימיֶיז' 125
האקדמיה הפולנית למדע
ולאמנות 112
כנסיית אחיות החסד 139
כנסיית ונסן דה פול Kościół
św. Wincentego de Paul
141 ,139
כרמליצקה 153
ָ
רחוב
פורמיסטים 36 Formists
תאדאּוש Ptaszycki,
ּפטאשיצקיֶ ,
156 Tadeusz
פטרוס והרועה ,כנסיית
(ואדֹוביצה) Kościół św. Piotra
ֶ
160 Apostoła
פטרוס ופאולוס הקדושים ,כנסיית
Kościoł św. św. Piotra i
,47 ,31 ,30 ,19 ,13 ,10 Pawła
82–83 ,79 ,76 ,49
ּפיאסט ,שושלת 22 Piast
ַ
שלטי אצולה 26–27
ּפיאסק ונֹובי שביאט Piasek and
ֶ
143–53 Nowy Świat
המוזיאון הלאומי בקרקוב
150–51
מלונות 180–83
מסעדות 193
מפת האזור 143
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רחוב ּפילסּודסקי :מפת רחובות
מאוירת 144–45
(ה)פיאריסטית ,הכנסייה Kościoł
113 ,49 Pijarow
המיטב של קרקוב :כנסיות 47
ּפיבניצה ּפֹוד ָּב ָרנאמי ,קברט
ָ
Piwnica Pod Baranami
100 ,38 Cabaret
פיבניצה ּפֹוד ָּב ָרנאמי ,קברט
ָ
Piwnica Pod Baranami
100 Cabaret
ּפיֹוטרֹובצ'יק ,הוצאה לאור
30 Drukarnia Piotrkowczyka
ּבאטיסטה Pittoni,
ָ
ּפיטֹוני ,ג'ובאני
94 Giovanni Battista
ֹוויצ'ך Pietrzyk,
ּפיֶיטז'יקֶ ,
49 Wojciech
ֶיסקֹובה סקאלָ ה Pieskowa
ָ
ּפי
159 ,154 Skała
(ה)פילהרמונית ,אולם התזמורת
146 ,145 Filharmonia
פיליּפקיֶיביץ' ,סטניסלאב
Filipkiewicz, Stanisław
אולם התזמורת הפילהרמונית
146
ּפילסּודסקי ,מרשל יוזף Piłsudski,
52 Józef
דיוקנו 36
הלווייתו 71 ,37
יחידת הרובאים 35
מדים 150
(מאלצ'בסקי)
ֶ
ניקה של הליגיונים
ּפילסּודסקי ,רחוב Piłsudski,
Ulica
מפת רחובות מאוירת 144–45
ּפילסּודסקי ,תל Kopiec
Piłsudskiego
מסלול הליכה בלאס וֹולסקי
(יער וֹולסקי) 173
ּפילץ ,יוזף 128 Piltz, Josef
ּפיסקֹורסקי ,האב סבסטיאן
,110 Piskorski, Sebastian
159
פישר ,סדנת 71 Vischer
ּפלאנטי 13 ,12 ,11 Planty
מסלול הליכה של שעתיים
באזור ּפלאנטי 168–69
ּפלאנטי ,פארק 213 Planty Park

ּפלאצ'ידי ,פרנצ'סקו Placidi,
Francesco
בית ראשי המנזר
הציסטרציאניים מיֶינזֶ 'יֹוב
113 Jędrzejów
הכנסייה הפיאריסטית 113
יציע עוגב הקתדרלה 71
כנסיית מסדר ההוספיטלרים
128
כנסיית מריה הקדושה 94
כנסיית ניקולאּוס הקדוש 134
קברו של המלך יאן השלישי
סֹוּביֶיסקי 69
קפלת ליּפסקי Kaplica
70 Lipskich
ֶּפלֶ גריני ,מרטינֹו Pellegrini,
148 Martino
פלּוטנֶ ר ,פיטר 70 Flötner, Peter
פלוריאן הקדוש 140 Florian, św
פלוריאן הקדוש ,כנסיית Kościoł
140 ,139 św. Floriana
פלוריאן הקדוש ,שער Brama
113 ,10 Floriańska
פלֹוריאנסקה ,רחוב Ulica
ָ
116–17 ,12 ,10 Floriańska
ּפלַ ייטנֶ ר ,יאן 64 Pleitner, Jan
פליקס הקדוש ,כנסיית נזירות
,49 ,33 Kościoł Felicjanek
146 ,145
ֶּפ ֶנד ֶרצקי ,קז'ישטֹוף Penderecki,
Krzysztof
אולם התזמורת הפילהרמונית
146
המיטב של קרקוב :אישים
חשובים 53
(ה)פסטיבל הבינלאומי למוסיקה
בקרקוב העתיקה International
Festival of Music in Old
55 Krakow
(ה)פסטיבל הבינלאומי למוסיקה
של להקות צבאיות
International Music Festival
55 of Military Bands
(ה)פסטיבל הבינלאומי לתיאטרון
אלטרנטיבי International
Festival of Alternative
54 Theatre
פסטיבל הסרטים של קרקוב
Krakowski Festiwal Filmowy
54

(ה)פסטיבל העממי של יושבי ההר ּפרילינסקי ,תֹומאש Pryliński,
55 Highlander Folk Festival
Tomasz
פסטיבל הקיץ לאופרה ולאופרטה
אולם הבדים 104
55 Letni Festiwal Opery
מאטייקֹו 116
ֵ
בית
עתיקה
פסטיבל הקיץ למוסיקה
פריץ' ,קרול Frycz, Karol
Summer Early Music Festival
יאמה מיכאליקה
בית־הקפה ָ
55
116
(ה)פסטיבל למוסיקת עוגב
זֶ 'לֹוני ּבאלֹוניק קברט 35
Festiwal Dni Muzyki
פרנסיסקו חאווייר ,הקדוש
54 Organowej w Krakowie
82 Francisco Javier
פסטיבל מוסיקה עתיקה Festiwal
פרנץ יוזף ,קיסר אוסטריה Franz
56 Muzyki Polskiej
,Joseph
פסטיבלים 203 ,54–57
בית־החולים של מסדר
פסלים
ההוספיטלרים 125
אדם מיצקיֶיביץ' ,34 ,33 ,12
הקיסר פרנץ יוזף נכנס לקרקוב
93 ,37
ב־( 1880קֹוסאק) 32–33
ארתור גרֹוטגֶ ר 169
(ה)פרנציסקנים החדשה ,כנסיית
ברברה הקדושה 142
112 Kościoł Reformatow ,51
האפיפיור יוחנן פאולוס השני
(ה)פרנציסקנית ,הכנסייה
106
,12 Kościoł Franciszkanow
יוזף דיטל 86 ,37 Józef Dietl
88–89 ,48 ,40
לִ ילָ ה וֶ נֶ ָדה 169 Lilla Veneda
המיטב של קרקוב :כנסיות 46
מיכָ ל ּבאלּוצקי 169
חג המולד 57
נגן הנבל 169
לוחיות זיכרון 31
ניקולאּוס קופרניקוס 169 ,106
ציורי קיר 88 ,34
פרנצ'ישק מֹונצ'ינסקי 137
ֶ
תהלוכות יום שישי הטוב 54
קולנול נארציז ויאטר-זאבֹויני
ֶישצ'ה מיקֹולאיסקיֶיה
ּפשדמי ֶ
ֶ
169
Przedmieście Mikołajskie
תאדאּוש ּבֹוי-זֶ 'לֶ נסקי 168
ֶ
131
תאדאּוש קֹושצ'ּושקֹו ,62 ,37
ֶ
ּפשיּבישבסקי ,סטניסלאב
ֶ
64
34 Przybyszewski, Stanisław
ראו גם אנדרטאות
כרזה 35
ּפרֹוסּפרֹו Provano,
ֶ
ּפרֹובאנֹו,
כרמליצקה 153
ָ
רחוב
29 Prospero
פשיעה 214–15
קברו 119
פרֹוינדנטאל ,יאן Freudenthal,
ּפשמיסלאב השני ,המלך
ֶ
117 Jan
Przemysław II
ּפרֹונאשקֹו ,זּביגנִ יֶיב Pronaszko,
קברו 71
Zbigniew
ּפשקֹוב ,אסכולת 70 Pskov
עיצוב לפסלו של מיצקיֶיביץ'
פתיחת הסרקופג של קאז'ימיֶיז'
בווילנה 151
(מאטייקֹו) 32
ֵ
הגדול
ּפרֹונדניק 158 Prądnik
פרֹונצ'קיֶיביץ' ,אנטוני
Frączkiewicz, Antoni
צ'איקֹובסקי ,יוזף Czajikowski,
כנסיית אנה הקדושה 111
146 Józef
כנסיית המיסיונרים 87
צ'ארטֹוריסקה ,הנסיכה איזבלה
ָ
כנסיית יוחנן הקדוש 113
Czartoryska, Princess
114 Izabella
פרחים ,מוכרי 201 ,199
צ'ארטֹוריסקי ,הנסיך ולדיסלאב
ּפרייזנֶ ר ,זּביגנִ יֶיב Preisner,
ַ
114 Czartoryski, Władysław
100 Zbigniew

צ

צ'ארטֹוריסקי ,מוזיאון Muzeum
,45 ,33 ,11 Czartoryskich
114–15
המיטב של קרקוב :מוזיאונים
וגלריות 43
צ'ארטֹוריסקי ,משפחת
135 Czartoryski
צ'ארניֶיצקי ,סטפן Czarniecki,
86 Stefan
יֹובה)
קר ָ
צבא המולדת (ארמייה ָ
)85 Armia Krajowa (AK
צבאי ,בית־קברות 50
צ'ֹולֶ ק ,ההגמון אראזם Ciołek,
84 ,78 Erazm
ֶצ'חֹוביץ' ,שימֹון Czechowicz,
Szymon
הכנסייה הפיאריסטית 113
הכנסייה הקפוצ'ינית 148
כנסיית אנה הקדושה 111
ציסטרציאנים Cistercians
מֹוגיוָ וה 156
צ'כים 24
ֶצ'לארי ,משפחת 102 Cellari
(ה)צלב הקדוש ,כנסיית Kościoł
117 ,48 ,27 św. Krzyża
גּוארצ'ינֹו) 70 ,67
(איל ֶ
(ה)צליבה ִ
(ה)צליבה בגולגלתא ,אתרי
ּבז'ידֹובסקה (הצליבה
ָ
ָקלבאריָה זֶ
בגולגלתא) 160–61
(ה)צלפים ,אחוות Bractwa
Kurkowego
התרנגול של אחוות הצלפים 29
הכתרתו של 'מלך' הצלפים 55
ֶצ'רֹוני ,קרלו 148 Ceroni, Carlo

ק

קאז'ימיֶיז' ,בית־העירייה Ratusz
125 kazimierski
קאז'ימיֶיז' הגדול ,המלך
Kazimierz the Great
אֹויצֹוב 158
אולם הבדים 104
אנדרטה 50
אקדמיית קרקוב 26
הטירה המלכותית 72
הכנסייה הּפאּולינית שעל הסלע
128
הכתר של 26
הקתדרלה 66
והיהודים 126
כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי 125 ,48
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קאז'ימיֶיז' הגדול ,המשך
כנסיית קתרינה הקדושה ,48
128
ֶיּפֹולֹומיצה 157
ֶ
ני
ֶיסקֹובה סקאלָ ה 159
ָ
ּפי
פסלו 108
(מאטייקֹו),
ֵ
קאז'ימיֶיז' הגדול
סרקופג 32
רובע קאז'ימיֶיז' 121
שלטי אצולה 26
קאז'ימיֶיז' היאגֶ לֹוני ,המלך
Kazimierz Jagiellończyk
מותו 27
קברו 71 ,70 ,68
קפלת הצלב הקדוש 70
קאז'ימיֶיז' המשקם ,המלך
24 Kazimierz I Odnowiciel
ואבל 61
גבעת ֶ
דיוקנו 25
הטירה המלכותית 72
טיניֶיץ 159
קאז'ימיֶיז' הצודק ,הדוכס
Kazimierz II Sprawiedliwy
140
קאז'ימיֶיז' הקדוש Kazimierz, św
הקתדרלה 66
כנסיית הפרנציסקנים החדשה
112
קאז'ימיֶיז' ,רובע ,12 Kazimierz
121–29 ,13
היסטוריה 31 ,26
הקהילה היהודית של קרקוב
126–27
הקריפטה בכנסייה הּפאּולינית
שעל הסלע 129
מלונות 180–83
מסעדות 192–93
מפת האזור 121
רֹוקה :מפת רחובות
רחוב ֶש ָ
מאוירת 122–23
קאז'ימיֶירצ'יק ,סטניסלאב
המבורך Kazimierczyk,
125 Stanisław
קאטֹוביצה ,נמל־התעופה
ֶ
220 Katowice Airport
וינצ'נצֹו Catena,
קאטנָ הֶ ,
ֶ
Vincenzo
מריה הקדושה וישו התינוק 114
קאלימאכוס (פיליּפֹו ּבּואֹונָ קֹורסי)
Callimachus
לוח הזיכרון 119 ,47
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קאנֹוניצ'ה ,רחוב Ulica
ָ
קֹולֶ גיּום נֹובֹודבֹוריאנּום
81 ,13 Kanonicza
Collegium Nowodvorianum
106–107
תאדאּוש Kantor,
קאנטֹורֶ ,
Tadeusz
קֹולֶ גיּום נֹובּום Collegium
168 ,106 ,33 Novum
אמבלאז' 151
קֹולֹונטאי ,הוגו Kołłątaj, Hugo
המיטב של קרקוב :אישים
חשובים 53
אקדמיית קרקוב 31
קברו 39
מפה פנורמית של קרקוב 31
קריקֹוט ָקה 45
ֶ
מצפה כוכבים 135
תיאטרון קריקֹוט 85 2
קולנוע 206 ,205
קאצ'ינסקי ,לֶ ך Kaczyński, Lech
אטיוד פסטיבל הסרטים
39
הבינלאומי 56
51
קברו
פסטיבל הסרטים של קרקוב 54
קאצ'מארסקי ,ולדיסלאב
קולנוע ראו סרטים
Kaczmarski, Władysław
תאדאּו ש �Kuntze, Tade
קּונטצהֶ ,
ֶ
החברה הרפואית 134
87 usz
כנסיית אחיות הלב הקדוש של
קֹוניֶיצ'ני ,זיגמּונט Konieczny,
ישו 148
100 Zygmunt
קארה מוסטפא ,הווזיר הגדול
ָ
קֹוניֶיצ'ני ,מריאן Konieczny,
Marian
64 Kara Mustafa
אנדרטת גרּונוואלד 140
קבר החייל האלמוני Grób
36 Nieznanego Żołnierza
אנדרטת ויסּפיאנסקי 149
קברט 206 ,204
קונסוליות 213
116
ּבאלֹוניק
קברט זֶ 'לֹוני
קונפדרציית בר Konfederacja
148 ,31 barska
פיבניצה ּפֹוד ָּב ָרנאמי
ָ
קברט
100
לתזאר Kuncz, Baltazar
קּונץ'ָּ ,ב ָ
112
קברים
ֹוויצ'ך Kossak, Wojciech
קֹוסאקֶ ,
יהודיים 122
מצעד חיל הפרשים 37
ראו גם בתי־קברות
קֹוסאק ,יּוליּוש Kossak, Juliusz
(ה)קדושים המגינים של אירופה
הקיסר פרנץ יוזף נכנס לקרקוב
23
ב־32–33 1880
קדושים ישועים (אלגארדי) 114
קֹוסטקה ,סטניסלאב Kostka,
ָ
קהילת קזימיר 122
43 Stanisław
קּוּבינָ ה ,תיאודור ,ההגמון של
מוזיאון צ'ארטֹוריסקי 114
'נסטֹוחֹובה Kubina, Teodor,
ָ
ֶצ
פסלו 82
87 of Częstochowa
(מינסטר)
ֶ
קוסמוגרפיה אוניברסליס
קודי חיוג 218
22–23
קֹוזלֹובסקי ,דאריּוש Kozłowski,
קופה ,בית־הכנסת Synagoga
39 Dariusz
122 Kupa
קֹולּבה ,מקסימיליאן Kolbe,
ֶ
רניקה ,רחוב Ulica
קֹוּפ ָ
ֶ
163 ,37 Maksymilian
Kopernika
קֹולֶ גיּום יּורידיקּום Collegium
מפת רחובות מאוירת 132–33
80 Iuridicum
קֹולֶ גיּום מאיּוס  Collegium Maiusקופרניקוס ,ניקולאּוס
Copernicus, Nicolaus
108–109 ,41 ,27 ,12 ,11
על תנועתם של גרמי השמים
מוזיאון האוניברסיטה היאגֶ לֹונית
28
Muzeum Uniwersytetu
פסלו 169 ,106
Jagiellońskiego Collegium
קֹולֶ גיּום מאיּוס 108
44 Maius

קּורזאוָ וה ,אנטוני Kurzawa,
מרּושצ'ה ,סטאניאֹונטקי
ָ
קלֶ ֶמנס
Klemens z Ruszczy, Staniątki
Antoni
157
עיצוב לאנדרטת מיצקיֶיביץ' 33
קּורך ,קספר  171 Kurch, Kasparקלֶ ּפאז' ראו וֶ סֹולָ ה ,קלֶ ּפאז'
וּביסקּוּפיֶיה
קֹורּפּוס ּכריסטי (חג הלחם והיין
קמיטה ,פיוטר 25 Kmita, Piotr
ָ
הקדושים) 55 Boże Ciało
(ה)ק ָמלדֹולי ,המנזר Kościół
ָ
קֹורּפּוס ּכריסטי ,כנסיית Kościoł
Wniebowzięcia Najświętszej
125 ,48 ,26 ,12 Bożego Ciała
172 ,13 Maryi Panny
תאדאּוש
קֹושצ'ּושקֹו ,גנרל ֶ
(ה)ק ָמלדֹוליות ,הקטקומבות
ָ
Kościuszko, General Tadeusz
(ּביֶילאני) Katakumby
52
)51 kamedulskie (Bielany
אנדרטה 37
קמפינג ,אתרי 179
סרקופג 71 ,51 ,50
קנאּוס ,קרול Knaus, Karol
פסלו 64 ,62
הקריפטה בכנסייה הּפאּולינית
שבועה 31
שעל הסלע 129
תאדאּוש קֹושצ'ּושקֹו נשבע
ֶ
קניות 196–201
אמונים בכיכר השוק 20
שעות פתיחה 211
קֹושצ'ּושקֹו ,התל של (אנדרטה)
ֶקנץ ,בית 100 Kenc Dom
166 Kopiec ,41 ,21 ,13
(ה)קנרית ,בית Kamienica Pod
Kościuszki
103 Kanarkiem
בנייתו 32
סטלי ,אמנים 118 Castelli
ָק ֶ
זְ ְביֶיז'ינְ יֶיץ ,מסלול הליכה 171
(ה)קפוצ'ינית ,הכנסייה Kościoł
ּפלאנטי ,מסלול הליכה 168
148 Kapucynow
קֹושצ'ּושקֹו ,מרד ()1794
קפטריות 184
30 Kościuszko Insurrection
ָקּפיסטים (קולוריסטים) Kapiści
קז'יז'אנֹובסקי ,וצלאב
36
Krzyżanowski, Wacław
קפלה קראקוביֶינסיס Capella
האקדמיה לכרייה ולמטלורגיה
206 Cracoviensis
152
הספריה היאגֶ לֹונית  Bibliotekaקפלות ראו כנסיות
קפלת זיגמּונט ,68 ,67 ,49 ,18
152 Jagiellońska
70
קז'יז'אנֹובסקי ,קונרד
ראו גם הקתדרלה
Krzyżanowski, Konrad
ֶיבסקה ,ה.Krajewska, H .
קראי ָ
המפקד 36
גדוד הבנאים 38
קזימיר ראו קאז'ימיֶיז'
קז'ישטֹוף ,ארמו ן � Pałac Krzysztoקראק ,המלך 65 ,22 Krak
101 ,98 ,92 fory
תל קֹושצ'ּושקֹו 171
ָקייזֶ ר ,פרנץ 135 Kaiser, Franz
קראק ,תל 23 Kopiec Krakusa
קינגָ ה הקדושה Święta Kinga
קראשבסקי ,יוזף איגנאצי
ֶ
158
.Kraszewski, Józef I
(ה)קיסר פרנץ יוזף נכנס לקרקוב
סרקופג 129
ב־( 1880קֹוסאק) 32–33
קראשינסקי ,הוברט Krasiński,
קיץ בקרקוב 55
152 ,148 Hubert
קירילוס הקדוש 23 Cyril, St
קרב חוטין (119 )1621
ּבז'ידֹובסקה (הצליבה
ָ
ָקלבאריָה זֶ
קרּוז'לֹובה ,מריה הקדושה
ָ
בגולגלתא)Kalwaria
27 Madonna z Krużlowej
160–61 Zebrzydowska
קרֹומר ,בית Kamienica
ֶ
103 Kromerowska
קלטים 22 Celts

קרֹוצ'י ,יֹונֶ ה ֶסנסי Croci, Ione
Sensi
פסלו של האפיפיור יוחנן
פאולוס השני 106
קרייזלֶ ר ,אדווארד Kreisler,
ַ
150 Edward
קריפטת ליאונרד הקדוש Krypta
,25 św. Leonarda na Wawelu
48
קריקֹוט  ,2תיאטרון ,38 2 Cricot
206 ,204 ,85
קריקֹוט ,תיאטרון 37 ,36 Cricot
קריקֹוט ָקה 85 ,78 ,45 Cricoteka
ֶ
קר ֶמר ,קרול Kremer, Karol
ֶ
התיאטרון הישן 107
קֹולֶ גיּום מאיּוס 108
קרן ולדימיר הקדוש Fundacja
,78 ,44 św. Włodzimierza
84–85
מבט אל המוזיאונים והגלריות
של קרקוב 45
קרקוב ,דוכסי Krakow, Dukes of
24
קרקוב הפרהיסטורית 22–23
קרקוב ,מרד (Powstanie )1846
33 ,32 krakowskie
קרקוב ,פסטיבל האביב לבלט
Kracow Spring Ballet
54 Festival
קרקוב ,פסטיבל הג'אז של Stary
55 Jazz w Krakowie
קרקוב ,קבוצת Grupa
98 ,36 Krakowska
קרקוביאנקה ,אתר קמפינג
ָ
179 Krakowianka
קרקֹוביָה ,אגודת הספורט
207 ,205 ,35 Cracovia
סצנָ ה סטּו
יאטר ֶ
קרקֹובסקי ֵת ֶ
Krakowski Teatr Scena Stu
206 ,204
קשאק ,אדווארד Krzak, Edward
168
קשנז'ארסקי ,פליקס Księżarski,
ֶ
Feliks
כנסיית נזירות פליקס הקדוש
146 ,145 ,49
קֹולֶ גיּום מאיּוס 108
קֹולֶ גיּום נֹובּום 106 ,33
ּברֹוניסלאבה הקדושה
ָ
קפלת
(זְ ְביֶיז'ינְ יֶיץ) 171

 | 258אינדקס
(ה)קתדרלה Katedra Wawelska
,66–71 ,48 ,41 ,27 ,12 ,10
74–75
ציר זמן 67
אנדרטת קאז'ימיֶיז' הגדול 50
היסטוריה 26 ,24
המיטב של קרקוב :כנסיות 46
הסרקופג של יאדוויגָ ה הקדושה
63
הסרקופג של יאן השלישי
סֹוּביֶיסקי 50
הסרקופג של קֹושצ'ּושקֹו 51 ,50
נֹופאּום של סטניסלאב
הק ֶ
ָ
הקדוש 30–31
מידע שימושי 67
מפת רחובות מאוירת 63
סרקופגים וקברים 71
פריטי ריהוט 71
קברים מלכותיים 71
קפלות 70
קפלת ואזָ ה 70 ,49 ,30
קפלת זיגמּונט 67 ,49 ,28
קריפטת ואזָ ה 51
תכנית הקתדרלה 68–69
(ה)קתדרלה ,מוזיאון Muzeum
64 ,62 Katedralne
קתרינה הקדושה ,כנסיית Kościoł
,48 ,47 ,13 ,12 św. Katarzyny
128

ר

ראדבאנסקיָ ,אנדזֵ 'יי Radwański,
157 Andrzej
ראדבאנסקי ,פליקס Radwański,
113 Feliks
ראקֹוביצקי ,בית־הקברות
50 Cmentarz Rakowicki
ראש השנה האזרחית 57
ראש השנה האזרחית ,ליל 57
ראשקה ,יאן 152 Raszka, Jan
ָ
רבי אייזק ,בית־הכנסת Bożnica
124 ,123 ,12 Izaaka
רגל התרנגולת ,אגף (הטירה
המלכותית) ,63 Kurza Stopka
73
רדיו 219
רדיו קרקוב Radio Kraków SA
206
(ה)רובאים ,יחידת Związek
35 Strzelecki

אינדקס | 259
(ה)רובע העתיק 91–119
אולם הבדים 104–105
הכנסייה הדומיניקנית 118–19
כיכר השוק 100–103 ,10
כיכר השוק :מפת רחובות
מאוירת 92–93
כנסיית אנה הקדושה 110–11
כנסיית מריה הקדושה 94–97
מוזיאון צ'ארטֹוריסקי 114–15
מלונות 180–83
מסעדות 190–92
מפת האזור 91
קֹולֶ גיּום מאיּוס 108–109
רוזנבאום ,פיוטר Rosenbaum,
135 Piotr
רוזנבלט ,יוזף Rosenblatt, Józef
קברו 125
רֹוטּונדת מריה הקדושה (גבעת
ָ
ואבל) Rotunda Feliksa I
ֶ
65 Adaukta Wawel
(ה)רומית ,האימפריה 22
(ה)רומנסקית ,קרקוב 25
רוסיה 32
רֹוסיס ,ג'ובאני ֶדה Rosis,
82 Giovanni de
רופאים 215
רּושצ'ה 157 Ruszcza
ָ
רותנים
קרן ולדימיר הקדוש 78 ,45
רטוריקה ,רחוב Ulica Retoryka
147 ,144
ריגיֶיר ,תיאודור Rygier, Teodor
107
רכבת 222–23 ,221
תחנות רכבת 222–23
תחנת הרכבת המרכזית לשעבר
135
רכיבה על אופניים 225 ,224 ,214
רכיבה על סוסים 207 ,205
(ה)רמ"א ,רבי משה בן ישראל
איסרליש
ֶ
בית־הכנסת הרמ"א 124 ,123
הקהילה היהודית של קרקוב
126
קברו 123
רמברנדט Rembrandt
האקדמיה הפולנית למדע
ולאמנות 112
מוזיאון צ'ארטֹוריסקי 45

נוף עם השומרוני הטוב 115
ֶרנֶ ן ,פיטר פון ֶדר Rennen, Peter
69 von der
רנסאנס בקראקוב 28–29
כנסיות 49
רפואיים ,שירותים 215
(ה)רפובליקה הראשונה 21
(ה)רפובליקה השנייה
37 Rzeczpospolita Polska
רפובליקת קרקו ב �Rzeczpospoli
32 ta Krakowska
מּפל,
רפורמי ,בית־כנסת ראו ֶט ֶ
בית־הכנסת

ש

שאלאּפאק ,אנה Szałapak, Anna
100
שאפראניֶיץ ,סטניסלאב
159 Szafraniec, Stanisław
שביאטֹוביד ,45 ,23 Światowid
85
אּוליצה (רחוב יוחנן
ָ
ְשביֶינטי יאנָ ה,
הקדוש) Ulica św. Jana
112–13
שבינארסקי ,קונרד Swinarski,
107 Konrad
(ה)שבת הקדושה (חג הפסחא)
54
שגרירויות 213
ֶש ֶדק ,אנטֹוני Siedek, Antoni
148
שדרת שלושת המשוררים Aleje
152 Trzech Wieszczow
(ה)שואה 127
אושוויץ 162–65
שווקים 197
שֹולאיסקי ,בית Kamienica
112 ,12 Szołayskich
שופן ,פרדריק Chopin, Frédéric
109
(ה)שוק ,כיכר Rynek Głowny
101
שחייה 207 ,205
שטֹוס ,וַ ייט 97 Stoss, Veit
הכנסייה הברנרדינית 86
הסרקופג של המלך קאז'ימיֶיז'
היאגֶ לֹוני 70 ,68
כיכר מאריאצקי 98
כנסיית ברברה הקדושה 98

כנסיית מריה הקדושה ,27 ,12
96–97 ,94 ,93
לוח הזיכרון של קאלימאכוס 47
סלאצקר 95
ֶ
צלב
שטרות כסף 217
שידל ,הרטמן Schedel,
ֶ
Hartmann
כרוניקה עולמית 26
שיחון 261-64
שימאנֹובסקי ,התזמורת
הפילהרמונית הלאומית
Filharmonia im. Karola
146 Szymanowskiego
שימאנֹובסקי ,וצלא ב �Szymanow
ski, Wacław
גרּוטקר 169
ֶ
פסלו של ארתור
שימאנֹובסקי ,קרו ל �Szymanow
ski, Karol
סרקופג 129
ויסלאבה
ָ
שימּבֹורסקה,
ָ
Szymborska, Wisława
תושביה הנודעים של קרקוב 52
פרס נובל 39
מליּפניצה ,המבורך
ָ
שימֹון
86 Szymon z Lipnicy
שינדלר ,אוסקר Schindler,
158 ,127 Oskar
שינדלר ,המפעל של Fabryka
,12 ,11 Oskara Schindlera
159 ,158
שירותים ציבוריים 211
שישקֹוּ-בֹוהּוש ,אדולף
Szyszko-Bohusz, Adolf
'ואבל האבודה' 65
התערוכה ֶ
שער שלטי האצולה 64
שישקֹובסקי ,ההגמון מארצ'ין
Szyszkowski, Marcin
קברו 71
(ה)שלושה במאי ,יום חוקת
3 Maja Święto Konstytucji
54

שלטי האצולה ,שער Brama
64 Herbowa
לּוטר
ֶשמיגינֹובסקי ,יֶז'י ֶא ֶ
Siemiginowski, Jerzy Eleuter
111
שמידטּ ,בֹולֶ סלאב Schmidt,
150 Bolesław
ֶשמינסקי ,לוציאן Siemieński,
Lucjan
סרקופג 129
ֶשמיראדז'קי ,הנריק Siemiradzki,
105 Henryk
כנסיית מרטינוס הקדוש 81
לפידי נירון קיסר 44 ,43
סרקופג 129
תיאטרון סלֹובאצקי 117
שעון 213
שעות פתיחה 211
חנויות 196
שפה 211
שיחון 261-64
שפה זרה ,מופעים ב206 ,204 -
שּפיטאל וֹויסקֹובי ,בית־חולים
215 Szpital Wojskowy
שצ'ּפקֹובסקי ,יאן Szczepkowski,
ֶ
116 Jan
ֶש ֶצ'רּביֶיץ' 24 Szczerbiec
ֶשראקֹובסקי ,סבסטיאן
170 Sierakowski, Sebastian
רֹוקה ,רחוב ,12 Ulica Szeroka
ֶש ָ
13
מפת רחובות מאוירת 122–23
(ה)שריפה הגדולה של קרקוב
(33 )1850

ת

תאדאּוש ֶסנז'ימיר ,מפעלי הפלדה
ֶ
38 Huta im. T. Sendzimira
תאדאּוש קֹושצ'ּושקֹו נשבע
ֶ
אמונים בכיכר השוק
(סטאחֹוביץ') 20

מוואבל אל הכנסייה
ֶ
(ה)תהלוכה
הּפאּולינית שעל הסלע 54
רטל Thorvaldsen,
תֹורבאלדסןֶּ ,ב ֶ
ֶ
70 Bertel
(ה)תזמורת הסימפונית של קרקוב
206 Sinfonietta Cracovia
(ה)תזמורת הפילהרמונית
הלאומית ,אולם Filharmonia
206 ,205
תחבורה בלילה 202–203
תחבורה ציבורית 226–27
תחנות ראו רכבות
תחנת הרכבת המרכזית לשעבר
Budynek dawnego dworca
135 głównego
טמן)
'תחת הראש הערוף' (בית ֶּב ֶ
101 Pod ściętą głową
'תחת כותבי הבשורה' Kamienica
103 Pod Ewangelistami
יאטר לאלקי ִאי מאסקי
ֵת ֶ
גרוטסקה Teatr Lalki i Maski
206 ,204 Groteska
תיאטרון 206 ,204
יהודי 126
פסטיבלים 54
יאטר סטארי (התיאטרון הישן)
ֵת ֶ
206 ,204 ,107 ,35 ,34
תיאטרון סלֹובאצקי ,33 ,11
204 ,117
תיאטרון קריקֹוט ,204 ,85 2
206
יאטר)
(ה)תיאטרון הישן (סטארי ֵת ֶ
,204 ,107 ,35 ,34 Teatr Stary
206
תיירות אחראית 213
תיירות ירוקה 224
(ה)תקופה הפליאוליתית 22
תקופת הברונזה 22
תקופת הברזל 22
תקליטים ,חנויות 198
תקשורת 218–19

נהניתם מעמודי הדוגמה?

להזמנת הספר
לחצו כאן

רוצים עוד מידע על קרקוב?

למידע נוסף
לחצו כאן
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