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מפת רחובות מאוירת: לאורך רחוב קֹוֶּפרניָקה
רובע ֶוסֹוָלה היה יישוב קטן סמוך לכנסיית ניקולאּוס הקדוש הרומאנסקית. היישוב 

התפתח לאורך הדרך הישנה שהובילה אל מֹוגיָווה והפכה לרחוב קֹוֶּפרניָקה )אּוליָצה 
מיקֹולאָיה קֹוֶּפרניָקה, Ulica Mikołaja Kopernika(. בקו הרקיע של הרובע בלטו כנסיות, 

מנזרים, ובתי אצולה פרווריים עם גינות מטופחות. במאה התשע־עשרה נבנו כאן כמה 
מבנים אוניברסיטאיים, רובם בתי־חולים שהשתייכו לבית־הספר לרפואה. כמה מהמבנים 

האלה מתהדרים בצורות אדריכליות מעניינות.

3 . הכנסייה הישועית 

היא אחת הדוגמאות 
המעניינות ביותר של 

אדריכלות כנסייתית מודרנית.

2 . החברה הרפואית

ָּבלּוסטרדת המתכת בסגנון אר־נובו המתהדרת בעיטורים 
פרחוניים מתפתלים, תוכננה בידי סטניסלאב ויסּפיאנסקי.

עמוד ההנצחה מאבן 
מימי־הביניים

הוא מבנה ייחודי, הסמוך 
לכנסיית ניקולאּוס 

הקדוש. תחילה ניצב 
העמוד בחצר בית־

החולים ולנטינוס הקדוש 
שבקֶלּפאז׳.

1 כנסיית 
ניקולאּוס הקדוש 

במשך מאות שנים נחשבה 
הכנסייה לציון דרך ביישוב 

שהתפתח לאורך נתיב 
קרקוב-מֹוגיָווה.

רחוב קֹוֶּפרניָקה שופע 
עצים, והוא אחד 

הרחובות היפים בקרקוב.

5 כנסיית הנזירות הכרמליתיות היחפות
החזית הבארוקית היא אחת היפות בקרקוב.

6 מצפה הכוכבים הסמוך לגן הבוטאני, 

שייך לאוניברסיטה היאֶגלֹונית אך מזכיר וילה 
ניאו־קלאסית בסגנונו האדריכלי המהודר.

7 הגן הבוטאני של 

האוניברסיטה היאֶגלֹונית 
מקום נפלא לטיול 

ולהתרשמות מהצמחייה 
האקזוטית והמקומית.

4 כנסיית העיבור בלא חטא
שער כניסה מונומנטלי מוביל 

לחלל הפנים הבארוקי.
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2 כיכר מאריאצקי

 )D2 6( C4 1 מפה

 Plac( ּפלאץ מאריאצקי
Mariacki( נבנתה במקום 

שבו שכן בית־קברות 
קהילתי, שעבר מכאן 

בשנים 1796-1804. 
פסלה של מריה הקדושה 

שניצב כאן באותה 
עת, עבר לּפלאנטי 

ליד רחוב יאֶגלֹונסָקה 
)Jagiellońska(. התבליט 

המיוחס לַווייט שטֹוס 
ניצב בעבר בּפֹורש מתחם 

הגולגלתא )ָקלבארָיה(, 
נשמר בשלמותו ומוצג 
היום במוזיאון הלאומי. 

העתק שלו מוצג על 
קירו של בית מס׳ 8 בכיכר. 

בית ההגמון ובית 
הכומר הם בין הבתים 

היחידים שנשמרו 
בהם תקרות קורות עץ 
ופיתוחי גבס מקוריים. 

כנסיית ברברה הקדושה 
נמצאת בצדה המזרחי של 

הכיכר, ליד משאבת מים קטנה 
המתהדרת בדמותו של סטודנט 

מקרקוב של ימי־הביניים. 
הפסל הוא העתק של דמות 

מהמזבח הראשי בכנסיית מריה 
הקדושה )ראו עמ׳ 96-97(.

4 כיכר השוק

ראו עמ׳ 100-103.

5 ארמון קז׳ישטֹוף

 )D2 6( C4 1 מפה Rynek Główny 35
מוזיאון קרקוב: טל׳ 12-619-23-03 
מרתפים: פתוח ד׳-א׳ 10:00-17:00 

לתערוכות מתחלפות. הבניין הראשי: 
סגור לשיפוצים עד 2018 & 

mhk.pl ∑

 Pałac( ּפאלאץ קז׳ישטֹופֹורי
Krzysztofory( הוא אחד 

הארמונות העתיקים היפים 
בקרקוב. הארמון מתהדר בחצר 
נפלאה מוקפת ארקדה. המבנה 
נבנה מחדש בשנים 1682-1685 

בידי אנטֹוניֹו סֹולארי עבור 
קאז׳ימֶייז׳ וֹודז׳יצקי, אחד מאנשי 
האצולה העשירים בפולין הקטנה.

הארמון קרוי בשמו של 
כריסטופורוס הקדוש, שפסלו 

מהמאה הארבע־עשרה מפאר 
את המבנה. מוזיאון קרקוב 

 Muzeum Historyczne Miasta(
Krakowa( השוכן בארמון, 

מוקדש להיסטוריה ולתרבות של 
העיר )סגור לשיפוצים עד 2018(. 
התצוגה כוללת מסמכים עתיקים, 

שרביטים, פרטי זהב מסדנאות 
מקומיות, מזכרות וציורים. 

במרתפי הארמון יש בית־קפה 
וגלריה לאמנות של קבוצת 

 ,)Grupa Krakowska( קרקוב
שנוסדה לראשונה ב־1930 וזכתה 

בתחייה מחודשת ב־1957.

3 כנסיית 

ברברה הקדושה

 )D2 6( C4 1 מפה Mały Rynek 8
טל׳ 12-428-15-00 פתוח בזמן 

התפילות

 Kościół( לפי האגדה, הכנסייה
św. Barbary( נבנתה מלֵבנים 
שנותרו מבנייתה של כנסיית 

מריה הקדושה. הכנסייה נבנתה 
בשנים 1394-1399, החופפות 

לאיקֹוניק
מדי שנה, ביום ה׳ החותם את חג הלחם והיין הקדושים, יוצאת 

תהלוכה ממנזר נזירות 
פרמונטרה שבְזְבֶייז׳יְנֶייץ 
)Zwierzyniec( אל כיכר 

השוק, ובראשה דמות 
הידועה בשם לאיקֹוניק 

)Lajkonik(. האירוע 
מנציח את הניצחון 

על הטטרים ב־1287. 
בדרך, מניף לאיקֹוניק על 
כמה צופים את שרביטו, 

סגולה למזל טוב, במיוחד 
לילדות. בכיכר השוק 

מקבל לאיקֹוניק מחווה 
סמלית. את התלבושת 

הראשונה של לאיקֹוניק 
עיצב ב־1904 סטניסלאב 
ויסּפיאנסקי, והיא נמצאת 

היום במוזיאון קרקוב.

מבואה מקורה גותית בכנסיית ברברה 
הקדושה עם פסלו של ישו בגת שמנים

לאיקֹוניק

6 מגדל בית־העירייה

 )D2 6( C4 1 מפה Rynek Główny 1
מוזיאון: טל׳ 12-426-43-34 פתוח 

אפר׳-אוק׳: מדי יום 10:30-17:30 &

עד תחילת המאה התשע־עשרה 
היו בכיכר השוק כמה מבני ציבור: 

בית־העירייה, בית השקילה 
הקטן, בית השקילה הגדול ועמוד 
 Wieża( קלון. מגדל בית־העירייה

Ratuszowa( שגובהו 70 מ׳, 
הוא המבנה היחיד שנותר. בית־

העירייה הגותי שופץ כמה פעמים 
וב-1846 נהרס. הכיפה הנוכחית 

היא בסגנון הבארוק. במגדל שוכן 
אגף של מוזיאון קרקוב המוקדש 

לתולדות הממשל המקומי, 
ומשמש בית לתיאטרון לּודֹובי.

7 אולם הבדים

ראו עמ׳ 104-105.

8 הכיכר התת־קרקעית

 )D2 6( C4 1 מפה Rynek Główny 1
טל׳ 12-426-50-60 פתוח אפר׳-אוק׳: 
מדי יום 10:00-22:00 )ב׳ עד 20:00, ג׳ 

עד 16:00(; נוב׳-מרץ: מדי יום 
10:00-20:00 )ג׳ עד 16:00(. יש להזמין 

כרטיסים מראש באמצעות אתר 
האינטרנט או בטלפון. סגור יום ג׳ 

הראשון בחודש & ג׳ הכניסה חופשית 
podziemiarynku.com ∑

 )Podziemia Rynku( המוזיאון
המגולל את סיפורה של העיר, 

נחנך בספטמבר 2010 
ושוכן מתחת לכיכר 
השוק. הקמרונות 

התת־קרקעיים 
כוללים תצוגות על 

תחבורה ומסחר, וכן ממצאים 
ארכיאולוגיים, כמו שרידי 

בית־קברות מהמאה האחת־
עשרה ומטבעות עתיקים 

ופרטי ביגוד. המוזיאון משלב 
בהצלחה טכנולוגיה חדישה 

ותצוגות אינטראקטיביות עם 
תצוגות מוזיאליות מסורתיות.

העתיקות בקרקוב. האגדה 
מספרת כי אדלברט ממגדבורג 

נשא כאן את דרשתו לפני 
שיצא למסעו המיסיונרי כדי 
לנסות להמיר את הפרוסים 
לנצרות בשנת 997. אדריכל 

הכנסייה שילב כמה סגנונות, 
החל ברומאנסקי ועד לגותי, 

עבור ברנסאנס ובבארוק, וכלה 
בחלל הפנים המודרני. שילוב 

זה משקף את השלבים השונים 
בהתפתחותה של כיכר השוק, 

בתערוכה שנמצאת בכיכר התת־
קרקעית. התצוגה כוללת חתך 

רוחב של הקרקע שמתחת לכיכר, 
צנרת מים מימי־הביניים, ופריטים 
שנחשפו בחפירות במקום לאחר 

מלחמת־העולם השנייה, בהן 
נחשפו גם שרידי המבנה.

9 כנסיית 

אדלברט הקדוש

 )D3 6( C4 1 מפה Rynek Główny 3
פתוח מאי-ספט׳: מדי יום 9:00-18:00 

)א׳ החל מ־13:30(; אוק׳-אפר׳: מדי יום 
& 9:00-17:00

הכנסייה הקטנה, קֹושצ׳ּול 
 Kościół( שבֶיינטי ֹוויֶצ׳ָכה

św. Wojciecha(, היא אחת 

הכיכר התת־קרקעית נמצאת ארבעה מ׳ מתחת לכיכר השוק

כנסיית אדלברט הקדוש בכיכר השוק
פסל סטודנט בקרקוב 

של ימי־הביניים 
שבכיכר מאריאצקי

לאחד משלבי בנייתה של 
כנסיית מריה הקדושה. בשנים 

1415-1536 נערכו הדרשות 
בכנסייה בפולנית, ומאוחר 

יותר בגרמנית. אצולת 
קרקוב כללה בתקופה 

זו גרמנים בעיקר, 
ורק מאוחר יותר 

הפכה למיעוט בקרב 
האוכלוסייה הפולנית. 

ב־1586 עברה הכנסייה 
לידי הישועים. פיוטר 

סקארָגה נשא כאן 
את דרשתו ויאקּוּב 

וֹוֶייק, מתרגם התנ”ך, 
קבור כאן. בשנים 
1488-1518 נוספה 

מחוץ לכנסייה קפלה 
בסגנון גותי מאוחר עם 

מבואה מקורה המתהדרת 
בפסלים מסדנתו 

של ַוייט שטֹוס. 
הפריטים בכנסייה 

הם ברובם מהמאה 
השמונה־עשרה, אך 

יש כאן גם ּפֶייָטה מעניינת 
מאבן מתחילת המאה החמש־
עשרה וצלב מהמאה החמש־

עשרה במזבח הראשי.
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3 קתדרלת קרקוב
 )Katedra Wawelska( תולדותיה של קרקוב ותולדות האומה כולה, משתקפות בקתדרלה

יותר מבכל מבנה אחר. המבנה הנוכחי הוא השלישי שנבנה במקום. הקתדרלה נבנתה 
בידי ולדיסלאב הנמוך, ושמורים בה שרידיו של סטניסלאב הקדוש והנערץ. הבזיליקה 

כוללת אולם תווך עם מעברי צד יחידים, אגף רוחב החוצה אותו, ובית מקהלה עם 
ָאמּבּוָלטֹוריּום. יש גם שלושה מגדלים. למעברי הצד צמודות קפלות שנבנו בתקופות 
שונות ושופצו פעמים רבות. המבנה הפנימי של הקתדרלה הגותית מוסתר היום בשל 

התוספות המאוחרות יותר, ובחלל הפנים הנוכחי בולטים מגוון סגנונות. הקתדרלה 
אקלקטית אך פשוטה.

צדה החיצוני של הקתדרלה 
הקתדרלה נבנתה בתקופות 

שונות, אך כלל חלקיה יוצרים 
מקבץ ציורי ייחודי.

מגדל השעון
קצהו של המגדל הגבוה ביותר 

מתהדר בארבעה פסלים של 
הקדושים המגינים של ממלכת 

פולין ושל הקתדרלה: וצלאב, 
אדלברט ממגדבורג, סטניסלאב 

וקאז׳ימֶייז׳ )קזימיר(.

הכניסה
מעל הכניסה תלויות עצמותיו 

של ‘יצור קדמון׳, וכשהן ייפלו, כך 
על פי האגדה, יגיע קץ העולם. 

האות K על הדלת היא האות 
הראשונה בשמו של קאז׳ימֶייז׳ 

הגדול, שבתקופת שלטונו 
הושלמה בניית הקתדרלה.

קפלת ּפֹוטֹוצקי
 Kaplica( הקפלה

Potockich( שופצה במאה 
התשע־עשרה, ומתהדרת 

בתמונת הצליבה של האמן 
ג׳ובאני פרנצ׳סקו ּבארּבֶיירי 

)ִאיל גּוֶארצ׳ינֹו(, שחי ויצר 
בבולוניה במאה השבע־

עשרה.

. קפלת זיגמּונט
 Kaplica( הקפלה

Zygmuntowska( היא 
מאוזוליאום של שליטי השושלת 

היאֶגלֹונית. מעליה מתנוססת כיפה 
מוזהבת, יצירת מופת רנסאנסית.

המזבח הראשי
הוזמן ב־1649 בידי פיוטר ֶגמּביצקי, 

אחד ההגמונים המשפיעים 
בקרקוב של המאה השבע־עשרה.

. מגדל זיגמּונט
פעמון זיגמּונט שבמגדל, 
נוצק ב־1520, והוא הגדול 

ביותר בפולין. משקלו 
כ-11 טונות וקוטרו יותר 

משני מ׳.

1000

1020 הנחת אבן הפינה 
של הקתדרלה

1521 תליית 
פעמון זיגמּונט

64–1320 בניית 
הקתדרלה השלישית

1142–1090 בניית 
הקתדרלה השנייה 

)הנודעת בשם ֶהרמן(

השעון המתנוסס על מגדל השעון

33–1519 בניית 
קפלת זיגמּונט בידי 

ברתולומיאו ֶּבֶרצ׳י

66–1758 בניית קפלת 
ההגמון זאלּוסקי

76–1664 בניית 
קפלת ואָזה

29–1626 בניית הָקנֹוֶפאּום 
של סטניסלאב הקדוש

125015001750

חשוב לדעת
מידע שימושי

 )C5 5( C1 3 מפה Wawel Hill 3
טל׳ 12-429-33-21 הקתדרלה, 

מגדל זיגמּונט, הקברים המלכותיים: 
פתוח אפר׳-אוק׳: ב׳-שבת 

9:00-17:00, א׳ 12:30-17:00; נוב׳-
מרץ: ב׳-שבת 9:00-16:00, א׳ 

12:30-16:00. סגור חג הפסחא, יום 
א׳ שלפני חג המולד, חג המולד, 1 

בינו׳, 1 בנוב׳. & 8 7

תחבורה
 ,18 ,10 ,8 ,6 ,3 v .522 ,128 @

 .40

מקרא

1 מגדל הפעמונים

2 צריח בארוקי מחודד 

מהמחצית הראשונה של המאה 
השמונה־עשרה

3 קפלת זאלּוסקי
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כנסיית פטרוס 
ופאולוס הקדושים 

כנסיית הבארוק 
העתיקה ביותר בקרקוב 
נמצאת ברחוב גרֹודזָקה 

)Grodzka(, הנמתח 
לאורך הדרך המלכותית 

)ראו עמ' 82-83(.

כנסיית מריה הקדושה 
הכנסייה בעלת הצדודית הלא-

סימטרית, היא ציון הדרך הנודע 
ביותר בקרקוב )ראו עמ' 94-97(.

בית־הכנסת הישן 
בית־הכנסת הרנסאנסי ברובע 

קאז'ימֶייז' הוא המבנה המרשים 
ביותר ברובע היהודי )ראו עמ' 124(.

קפלת זיגמּונט 
הקפלה מהמאה השש־עשרה נחשבת 

לדוגמה מופלאה של אדריכלות הרנסאנס 
מצפון לאלפים )ראו עמ' 67-68(.

מרכז קרקוב
מרכז קרקוב חובק את גבעת ואֶבל ואת הרובע העתיק המוקף ברצועה הירוקה של 

פארק ּפלאנטי, ואת הרבעים הסמוכים לו. באזור זה נכללים גם אתרים חשובים מחוץ 
למרכז העיר, וכן מסלולי הליכה וטיולי־יום מומלצים. כל אחד מהאזורים זוכה לסקירה 

נפרדת בפרק אזוריה של קרקוב, ובה מפורטים מקומות בעלי אופי ייחודי וחשיבות 
מרכזית בתולדות העיר.

אנדרטת גרּונוואלד 
האנדרטה המרשימה המוקפת במבנים המפוארים 
של רובע קֶלּפאז' )Kleparz(, מנציחה את הניצחון 

על האבירים הטבטוניים ב־1410 )ראו עמ' 140(.
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נזירות הביקור

הכנסייה
הכרמליטית

כנסיית
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הכנסייה
הקפוצ'ינית

מרכז מידע
על אירועי

תרבות

כנסיית הנזירות
הכרמליתיות היחפות

כנסיית העיבור
בלא חטא

כנסיית הנזירות
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כנסיית מסדר
ההוספיטלרים

הכנסייה
הישועית

כנסיית פלוריאן
הקדוש

מוזיאון צ'ארטֹוריסקי

אולם
הבדים

קֹולֶגיּום
מאיּוס

כנסיית
מריה הקדושה

הכנסייה
הדומיניקנית

הקתדרלה
הטירה

המלכותית

הכנסייה
הפרנציסקנית

כנסיית פטרוס
ופאולוס הקדושים

קרקוב
גלֹובני

ּפלאנטי

ּפלאנטי
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מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית
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ּפיאֶסק ונֹובי שביאט

אנדרטאות ומבנים 
היסטוריים

1 אולם התזמורת הפילהרמונית

2 מוזיאון התעשייה והטכנולוגיה 

לשעבר
6 בית הצפרדע המזמרת

7 ֶאאּורֹוֶּפאּום

8 גן האמנויות מאלֹוּפֹולסָקה
r אנדרטת ויסּפיאנסקי

y בית־הספר לכימיה
u הספרייה היאֶגלֹונית

i האקדמיה לכרייה ולמטלורגיה

a בית העכביש

מוזיאונים וגלריות
0 מוזיאון ֶאֶמריק הּוֶטן-ָצ׳ּפסקי

w מוזיאון יוזף ֶמהֹוֶפר 

t המבנה הראשי של המוזיאון 

הלאומי בקרקוב ראו עמ׳ 
150-51

כנסיות
3 כנסיית נזירות פליקס הקדוש

4 כנסיית האב הרחום
9 כנסיית אחיות הלב הקדוש של 

ישו
q הכנסייה הקפוצ׳ינית

s הכנסייה הכרמליתית

רחובות היסטוריים
5 רחוב רטוריקה

o שדרת שלושת המשוררים

p רחוב כרמליצָקה

אזורים פתוחים 
e שדות ּבלֹונָיה

ּפיאֶסק )Piasek(, שנודע עד המאה התשע־עשרה בשם גארּבארי )Garbary(, משתרע 
ממערב לרובע העתיק. הרובע לא התפתח בעבר בשל הפלישות התכופות והעדר 

ביצורים. בין גארּבארי לבין ואֶבל קמו כמה יישובים בעלי סמכות שיפוטית עצמאית, 
 ,)Wielkorządowa( ְוֶיילקֹושֹונדֹוָבה ,)Smoleńsko( סמֹוֶלנסקֹו ,)Groble( בהם גרֹוּבֶלה

 nowy( וכן נֹובי שביאט ,)Rybaki( וריּבאקי )Retoryka( רטוריקה ,)Wygoda( ויגֹוָדה
Świat( שנותר בתחום השיפוט של קרקוב. כל אלה אוחדו בידי הרשויות האוסטריות. 
התושבים האמידים שעברו לכאן בסוף המאה התשע־עשרה, בשל האווירה הנינוחה 

והמרחק ממרכז העיר הסואן, תרמו לשגשוגם של ּפיאֶסק )מילולית: חול( ונֹובי שביאט. 
כתוצאה מכך אפשר למצוא כאן מבני מגורים מרשימים וסגנונות מגוונים, החל 

מתחילת המאה העשרים.

פסלה של ברברה הקדושה על גג האקדמיה לכרייה ולמטלורגיה

מסעדות ראו עמ׳ 193
Biała Róża  1  
CK Browar  2  

Dynia Resto-Bar  3  
Mamma Mia  4  

The Olive  5  
 Smakołyki  6  

Solfeż  7  
Someplace Else  8  
Zielona Kuchnia  9  
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כל האתרים 

מקרא סמלים 
ראו קפל הכריכה האחורית

0 200
מ'

איך להשתמש במדריך זה

כל אזור אפשר לזהות 
בעזרת הלשונית הצבעונית.

המדריך נועד לעזור לכם למצות את ביקורכם בקרקוב, לספק לכם המלצות של 
מומחים ולפרוש בפניכם מידע שימושי. הפרק היכרות עם קרקוב ממפה את 

העיר ומציב אותה בהקשר היסטורי ותרבותי. הפרק מבט אל קרקוב סוקר 
מוקדי־עניין בעיר. הפרק אזוריה של קרקוב מתאר אתרים חשובים, תוך שימוש 

בצילומים, במפות ובאיורים, וכן מסלולי הליכה מומלצים בקרקוב ושלושה 
מסלולים מחוץ לעיר. בפרק מידע שימושי תמצאו מידע על מלונות, מסעדות, 

חנויות ושווקים, וכן מידע על בתי־קפה, ברים, בידור וספורט. הפרק חשוב לדעת 
מכיל מידע נוסף הנחוץ למטיילים, משליחת מכתב דרך שימוש בתחבורה 

ציבורית ועד לשירותים רפואיים.

מפת האזור כל האתרים 1 
הנסקרים ממוספרים ומסומנים 

במפת האזור. אתרים בעלי עניין 
מיוחד מובאים יחדיו: כנסיות, 

מוזיאונים וגלריות, רחובות וכיכרות, 
מבנים עתיקים, פארקים ואנדרטאות.

מפת איתור

מפת האיתור תסייע לכם 
לזהות היכן אתם נמצאים 
יחסית לשאר חלקי העיר.

מסלול מומלץ עובר דרך כמה 
מהרחובות המעניינים באזור.

מפת הרחובות המאוירת 2 
תקנה לכם מבט-על אל 

החלקים המעניינים ביותר בכל 
אזור. מספור האתרים מקביל לזה 
שבמפת האזור, וכן לתיאור המלא 

של כל אתר בעמודים הבאים.

הכוכבים מדגישים אתרים 
מומלצים במיוחד.

מפת אזור קרקוב
במפה זו )ראו עמ' 18-19(, מסומנים 
בצבעים שונים ששת רובעי התיירות 

העיקריים בעיר. כל אחד מהרבעים נסקר 
בפירוט בפרק אזוריה של קרקוב )ראו עמ' 
153-58(. במבט אל קרקוב, אותם צבעים 

יסייעו לכם לאתר את המקומות 
המעניינים ביותר. תוכלו להיעזר גם 

במסלולי ההליכה המומלצים )עמ' 166(.

העיגולים הממוספרים 
מתייחסים למיקומו של כל אתר 

במפת האזור, ובפרק עצמו.

במידע שימושי תקבלו את כל הפרטים 
הדרושים לביקור באתר, כולל הפניה 
למפת הרחובות )ראו עמ' 228-37(.

מידע מפורט כל האתרים 3 
החשובים מסודרים לפי סדר 
הופעתם במפת האזור, ומתוארים 

בפירוט כולל מידע שימושי, 
כמו הפניות למפת הרחובות, 
שעות פתיחה ומספרי טלפון.

מידע שימושי הוא תמצית של כל 
המידע הדרוש לכם לתכנון הביקור.

מסגרות מאירות היבט מעניין על האתר.

העיגולים הממוספרים מאירים מרכיבים 
חשובים באתר המצוין במקרא.

מוקדי־עניין עיקריים בקרקוב 4 
מבנים היסטוריים המתוארים 

בחתך רוחב של חלל הפנים 
שלהם. מוזיאונים וגלריות מלווים 

במפות צבעוניות שיסייעו לכם 
ציר הזמן מציין מועדים חשובים בתולדות המבנה.למצוא את המוצגים החשובים.

איך להשתמש במפתח הצבעים
כל אחד מששת הרבעים מסומן בצבע נפרד לנוחיותכם. כל אזור נפתח בהקדמה ובסקירה על תולדותיו 
ומאפייניו. במפת הרחובות המאוירת מופיעים האזורים המעניינים ביותר ברובע. שיטת מיספור האתרים 

מסייעת להתמצאות באזור. המידע המפורט על כל אתר מוצג לפי סדר המספרים במפה.

המחווה הפרוסית )1882( יאן מאֵטייקֹו
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שלושה נושאים מגדירים את העיר המתוירת ביותר בפולין - עברה המלכותי, יהדות ותרבות. 
כמה מהאתרים החשובים בעיר נמצאים לאורך הדרך המלכותית המובילה אל טירת ואֶבל, 

ורובע קאז'ימֶייז', מקום מושבם של יהודי העיר מאז המאה הארבע־עשרה, זוכה לתחייה 
מבורכת לאחר זוועות השואה. במוזיאונים רבים בבירת התרבות הפולנית, תוכלו ליהנות 

מיצירות אמנות ייחודיות. קרקוב היא גם עיר ירוקה להפליא, עם מערות ופארקים 
המתאימים לטיול עם ילדים. בארבעת ימי הטיול שבעמ' 10-11 תוכלו להכיר את הצדדים 
השונים של העיר; העלויות המצוינות במדריך כוללות הוצאות נסיעה, אוכל ודמי כניסה. 

מסלולי הטיול שבעמ' 12-13 יסייעו לכם למצות את זמנכם לפי משך הטיול המתאים לכם.

ימים נפלאים בקרקוב

בוקר
התחילו את היום מוקדם כדי 

לחמוק מהמטיילים הרבים, 
במיוחד בחודשי הקיץ. היכנסו 
לרובע העתיק של קרקוב דרך 

שער פלוריאן הקדוש שגילו 
700 שנה )ראו עמ' 113(, אחד 

השרידים המעטים מחומות ההגנה 
המקוריות של העיר. המשיכו 

לאורך רחוב פלֹוריאנסָקה )ראו 
עמ' 116(, שהיה הרחוב המסחרי 
הראשי של קרקוב ועדיין משמש 
בזאר שוקק, עם אמנים ורוכלים 

שמוכרים בו מזכרות שונות – 
חפשו את הציורים בצבעי מים של 

הרובע העתיק. הכיכר המרכזית 

אחר הצהריים
חצו את הגשר להולכי רגל 
קלאדָקה אֹויָצה ֶּברנאטָקה 

)Kładka Ojca Bernatka( אל 
 .)Podgórze( רובע ּפֹודגּוֶז'ה

הנאצים העבירו לכאן את היהודים 
מקאז'ימֶייז' ב־1941, וריכזו 

אותם בגטו באזור ּבֹוחאֶטרֹוב 
ֶגָטה )Bohaterów Getta( וריֶנק 

 .)Rynek Podgórski( ּפֹודגּורסקי
 Tadeusz( 'תאֶדאּוש ּפאנקֶייביץ

Pankiewicz(, בעליו של בית־
המרקחת 'מתחת לנשר'  )אּפֶטָקה 

 Apteka Pod ,ּפֹוד אֹורֶלם
 Bohaterów Getta-שב )Orłem
18, נשאר כאן כדי לסייע ליהודי 
העיר. ב-1983 הוכר ּפאנקֶייביץ' 

כחסיד אומות העולם. במבנה 
מוצגת היום תערוכה על חיי 
 Lipowa 4-היהודים בגטו. ב

נמצא המבנה ששימש כמפעל 
של שינדלר )ראו עמ' 158(, 

שהונצח בסרט רשימת שינדלר. 
התערוכה מגוללת סיפורים של 

יהודים ופולנים תושבי קרקוב 
במהלך מלחמת־העולם השנייה.

בוקר
התחילו את היום בביקור בבית־

הכנסת הישן )ראו עמ' 124(, 
שניזוק במלחמת־העולם השנייה, 

אך שוחזר לפי תכנונו המקורי 
מהמאה השש־עשרה. התערוכה 

בתוך המבנה מספקת הצצה 
אל תולדות היהודים בקרקוב. 

בקרבת בית־הכנסת יש שני בתי־
קברות: בית־הקברות היהודי 
החדש )ראו עמ' 125(, שנוסד 
במאה התשע־עשרה כמקום 

מנוחתם האחרון של יהודי העיר 
האמידים; ובית־הקברות הרמ"א 

)ראו עמ' 124-25( שבחצר בית־
 Klezmer-הכנסת הרמ"א. ב
Hois תוכלו ליהנות מארוחת 
צהריים כשרה )ראו עמ' 192(.

הנודעת ביותר במוזיאון, הגברת 
עם ההרמין של לאונרדו ָדה 

וינצ'י, בטירה המלכותית בוואֶבל 
)ראו עמ' 72-73(. משם, המשיכו 

לבית שֹולאיסקי )ראו עמ' 112( 
כדי להתרשם מכישוריו של 

סטניסלאב ויסּפיאנסקי, הצייר 
המוביל בפולין בתנועת הֶזֶצסיֹון 

)אר־נובו(. עלו לאוטובוס מס' 
124, ונסיעה קצרה תביא אתכם 

אל המוזיאון לאמנות 
דתית )ראו עמ' 84(, ובו 

אוסף האמנות הדתית 
הטוב בפולין. המבנה 
ידוע בקרב עולי־רגל 

המתעניינים בחייו של 
האפיפיור יוחנן פאולוס 
השני, שחי כאן בשנות 

החמישים של המאה 
הקודמת. לארוחת 

צהריים, לכו למסעדת 
 Smak Ukraiński

)ראו עמ' 190( ותוכלו 
ליהנות מאוכל אוקראיני מצוין.

אחר הצהריים
חצו את חלקו הדרומי של פארק 

ּפלאנטי )ראו עמ' 168-69(, 
עברו ליד פסל קופרניקוס, 
והמשיכו עד האוניברסיטה 

היאֶגלֹונית והמוזיאון שבקֹוֶלגיּום 
מאיּוס )ראו עמ' 108-109(. 
תוכלו ליהנות מטיול בחצר 
המרהיבה, להצטרף לסיור 

מודרך של חצי שעה במבנה, 
ולאחר מכן להציץ אל פנים 

המבנה של כנסיית אנה 
הקדושה )ראו עמ' 110-11(. 

חובבי אמנות יוכלו להמשיך אל 

של קרקוב )ראו עמ' 100-103(, 
לבה הגיאוגרפי והרוחני של העיר, 
מוקפת באוצרות עתיקים; מומלץ 

לבקר בכנסיית מריה הקדושה 
)ראו עמ' 94-97( ובכנסיית 

אדלברט הקדוש )ראו עמ' 99(. 
טפסו למגדל בית־העירייה )ראו 

עמ' 99( כדי להשקיף אל נופי 
העיר המרהיבים, וטיילו בשוק 
שבתוך אולם הבדים )ראו עמ' 

104-105( מהמאה הארבע־עשרה. 
בשעת צהריים תוכלו ליהנות 

מאוכל מקומי במסעדה הוותיקה 
 Wierzynek )ראו עמ' 192(.

אחר הצהריים
גרֹודזָקה )ראו עמ' 80(, אחד 
הרחובות העתיקים בקרקוב, 

הוא רחוב מרוצף-אבן המתהדר 
בסגנונות אדריכליים שונים 

המשתלבים בהרמוניה. שימו 
לב למחסן הנשק המלכותי 

)ראו עמ' 81( ולכנסיית ֶאגידיּוס 
הקדוש )ראו עמ' 81( הצנועה 

והמקסימה, שניצבת מולו )ראו 
עמ' 81(. בהמשך הרחוב, אל 
תחמיצו את כנסיית מרטינוס 

הקדוש )ראו עמ' 81(, המרוחקת 
מעט מהכביש, או את כנסיית 

אנדריאס הקדוש הרומאנסקית 
)ראו עמ' 80( השמורה להפליא. 
הציצו בחלל הפנים של כנסיית 
פטרוס ופאולוס הקדושים )ראו 

עמ' 82-83(, יצירת מופת של 
הבארוק המוקדם. בקצה הדרך 

המלכותית מתנשאת גבעת 
ואֶבל )ראו עמ' 62-63(, ולפנות 
ערב, האזור מתרוקן ממבקרים 

ותוכלו לטייל בו בשלווה. אל 
תשכחו לבקר בקתדרלת קרקוב 

הנפלאה )ראו עמ' 66-71(, 
ולטייל בחצר הפנימית בסגנון 

הרנסאנס של הטירה המלכותית 
בוואֶבל )ראו עמ' 72-73(.

פנים בית־הכנסת הישן

בוקר
מוזיאון צ'ארטֹוריסקי )ראו 

עמ' 114-15( סגור לשיפוצים. 
עד פתיחתו המחודשת, תוכלו 

להתרשם מיצירת האמנות 

בוקר
מאורת הדרקון )ראו עמ' 65( 
שבגבעת ואֶבל, על מבוך 

המנהרות, הפינות והגומחות 
שבה, היא מסלול מרתק 
לילדים. לאחר מכן תוכלו 
 Wawel-לקנות שוקולד ב
)ראו עמ' 201(, ולהמשיך 
למעדנייה הסמוכה כדי 

להצטייד בלחם, בנקניקים 
ובגבינות לפיקניק 

צהריים. כדאי לבקר 
גם באולם הבדים )עמ' 
104-105(, שבו תמצאו 

צעצועי עץ נהדרים.

אחר הצהריים
עלו לחשמלית מס' 20 וסעו אל 
פארק יֹורָדן, שם תוכלו ליהנות 

מארוחת הצהריים ולשוט בסירת 
דוושות באגם. אם נשאר לכם 

כוח, תוכלו להצטרף לטיול 
אופניים באתרי העיר של חברת 

www.( Krakow Bike Tour
krakowbike tour.com(. הטיול 

יוצא מ-ul. Grodzka 2 בשעה 
15:00. לאחר אחר־צהריים פעיל 
שכזה, תוכלו לאכול ארוחת ערב 

 U Babci Maliny-מוקדמת ב
)ראו עמ' 191(, מסעדת מרתף 
נעימה עם אוכל פולני מסורתי. האוניברסיטה היאֶגלֹונית

פריחה בפארק ּפלאנטי

שער פלוריאן הקדוש

פסל של ינשוף 
בפארק ּפלאנטי
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מסלול הליכה 
בדרך המלכותית

שני מבוגרים - 340 זל'

• הרובע העתיק של קרקוב 
• תצפית נפלאה ממגדל בית־

העירייה 
• מטבח פולני מסורתי 

• קתדרלה וכנסיות מרשימות

קרקוב היהודית

שני מבוגרים - 180 זל'

• תולדות הקהילה היהודית 
של קרקוב 

• אוכל כשר מצוין 
• הגטו היהודי במלחמת־

העולם השנייה 
• מפעל שינדלר הנודע

עיר של תרבות

שני מבוגרים - 230 זל'

• הציור היחיד בפולין של 
לאונרדו ָדה וינצ'י 

• ביתו לשעבר של האפיפיור 
יוחנן פאולוס השני

• קֹוֶלגיּום מאיּוס
• מבני ֶזֶצסיֹון )אר־נובו( נאים

טיול־יום למשפחות

משפחה של ארבע נפשות 
- 545 זל'

• מאורת הדרקון הקסומה 
והמסתורית 

• פיקניק צהריים בפארק 
• קניות באולם הבדים 

• רכיבה על אופניים בעיר

בונקר האמנויות )ראו עמ' 107( 
שבו מוצגות תערוכות חדשניות. 
בהמשך תוכלו לבקר בתיאטרון 

סלֹובאצקי )ראו עמ' 117(. 
התיאטרון סגור רשמית מחוץ 
לשעות המופעים, אך השומר 

יוכל אולי להכניסכם פנימה 
כדי להתרשם מחלל הפנים 

המעוצב בסגנון הֶזֶצסיֹון. תוכלו 
לחתום את היום התרבותי הזה 
 Jazz Club-עם ארוחת ערב ב
U Muniaka )ראו עמ' 206(, 
מועדון הג'אז הטוב בקרקוב.
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)ה(אירופית, חודש התרבות 
 European Month of Culture

39
אכסניות נוער 79–178 
)ה(אל האב - ויהי אור 

)ויסּפיאנסקי( 89
 Algardi, אלגארדי, אֶלָסנדרֹו

43 Alessandro
 Jesuit Saints קדושים ישועים  

114
157 Elżbieta ֶאלז'ְּבֶייָטה, הנסיכה
 Éloi de Noyon אליגיוס הקדוש

 101
אליזבת מבית הבסבורג )אליזבת 

 Elisabeth von )מאוסטריה
 70 Habsburg

אלכסנדר היאֶגלֹוני, המלך 
28 Aleksander Jagiellończyk

קברו 71  
 Almatur אלמאטּור, חברת טיולים

 213
אמבולנס 214, 215 

 Emballage )אמבלאז' )קאנטֹור
 151

אמנויות עממיות, חנויות 198, 
 200

אמנויות עממיות, )ה(יריד 
 Targi Sztuki -הבינלאומי ל

 55 Ludowj
אמנות 

חנויות 198, 200   
ראו גם מוזיאונים וגלריות  

אמנת חוטין )ּבאצ'אֶרלי( 105 
ֶאֶמריק הּוֶטן-ָצ'ּפסקי, מוזיאון 

 Muzeum im Emeryka
148 ,145 Hutten-Czapskiego

אנדרטאות 51–50
אנדרטה לקורבנות הפגזת   

קרקוב ב־1848 51 
אנדרטת גרּונוואלד 19, 35, 37,   

 140 ,138
אנדרטת ויסּפיאנסקי 149   

אנדרטת זיגמּונט אוגוסט 29   
המועצה האזרחית להצלת   

קרקוב 39 
המלכה יאדוויָגה והמלך   

ולדיסלאב השני יאגֶיילֹו 169 
הסרקופג של יאן השלישי   

סֹוּבֶייסקי 50 

הסרקופג של קֹושצ'ּושקו 50,   
 71 ,51

קאז'ימֶייז' הגדול 50   
תל ּפילסּודסקי 173   

 Kościoł אנדריאס הקדוש, כנסיית
 ,25 ,24 ,13 ,10 św. Andrzeja

 80–81 ,79 ,48
 Kościoł אנה הקדושה, כנסיית

 ,46 ,41 ,31 ,12 ,11 św. Anny
 110–11 ,49 ,48

 Henri de אנרי מוואלּוָאה, המלך
 Valois

הכתרתו 29   
ְזְבֶייז'יְנֶייץ 170   

קברו 71   
 Asnyk, Adam ָאסניק, אדם

סרקופג 129   
אפולו ומערכת השמש 

 Apollo )System )ויסּפיאנסקי(
 134 )Kopernika

)ה(אקדמיה הפולנית למדע 
 112 Gmach ,33 ולאמנות

 Polskiej Akademii
Umiejętności

)ה(אקדמיה לאמנויות יפות 
 Akademia Sztuk Pięknych

140–41 ,138
 )ה(אקדמיה לכרייה ולמטלורגיה 

)היום: האקדמיה למדע 
 Akademia)ולטכנולוגיה

 ,37 ,36 Górniczo-Hutnicza
 152

 Akademia ה(אקדמיה למוסיקה(
206 ,205 Muzyczna

)ה(אקדמיה של קרקוב למדע 
 Polska Akademia ולאמנות

 87 Umiejętności
 Akademia אקדמיית קרקוב

 31 ,27 ,26 Krakowska
האקדמיה הפולנית למדע   

ולאמנות 112 
יום השנה ה־600 38  

כנסיית ניקולאּוס הקדוש 134   
מצפה כוכבים 135  

קֹוֶלגיּום מאיּוס 11, 12, 108   
אקלים 57–55

אקספרס, רכבת 222
 Eckstein, Franz ֶאקשטיין, פרנץ

 113

ארון הברית, כנסיית )נֹוָבה הּוָטה( 
 ,39 ,38 Kościół Arka Pana

 156 ,49
ארכיאולוגי, אתר )גבעת ואֶבל( 

 65 ,63
ארמונות 

ארמון ההגמון אראזם צ'ֹוֶלק 13,   
 84 ,78

ארמון ההגמונים 106   
ארמון הּוֶטן-ָצ'ּפסקי 148  

ארמון הכבשים 100   
ארמון וֹודז'יצקי 113   

ארמון ְוֶיילֹוּפֹולסקי 85   
ארמון מאלאחֹובסקי 100   

ארמון סּפיש 101   
ארמון ּפֹוטֹוצקי 102   

ארמון קז'ישטֹוף 92, 98, 101   
בית תחת ציור מריה הקדושה   

 102
ראו גם הטירה המלכותית   
 Tauron ה(ארנה של קרקוב(

39 Arena Kraków
ארסנל ראו מחסן הנשק המלכותי 

אשרות 210 
 Muzeum ה(אתנוגרפי, המוזיאון(

 125 ,45 Etnograficzne

ב
 Teatr ּבאגאֶטָלה, תיאטרון

 206 ,204 Bagatela
 Bażanka, ּבאז'אנָקה, קספר

 Kacper
הכנסייה הפיאריסטית 113   

הכנסייה הקפוצ'ינית 148   
כנסיית המיסיונרים 87   

כנסיית הנזירות הכרמליתיות   
היחפות 135 

כנסיית פטרוס ופאולוס   
הקדושים 82, 83 

 25 Batuhan ּבאטּוָאן
 Bay, Karol ָּבאי, קרול אנטוני

 135 Antoni
 Baier, Melchior ּבאייר, מלכיור

 70
Bałucki, Michał ּבאלּוצקי, מיָכל

פסלו 169  

אינדקס
מספרי עמודים בכתב מודגש 

מתייחסים למופע העיקרי.

א
147 Europeum ֶאאּורֹוֶּפאּום

 Kościoł ה(אב הרחום, כנסיית(
 ,145 Miłosierdzia Bożego

146–47
אבדות 215 

אביב בקרקוב 54 
אגודת ידידי האמנויות היפות 
 Towarzystwo Przyjaciół

 33 Sztuk Pięknych
ּפאלאץ שטּוקי )האגודה   

לאמנויות( 34, 107 
אגודת ידידי המוסיקה 

 Towarzystwo Przyjaciół
 146 Muzyki

 Kościoł ֶאגידיּוס הקדוש, כנסיית
 81 ,79 ,10 św. Idziego

 Kościoł אדלברט הקדוש, כנסיית
 99 ,93 ,48 ,25 św. Wojciecha
 Adalbert, St אדלברט ממגדבורג

 66
כנסיית אדלברט הקדוש   

 ,10 Kościoł św. Wojciecha
 99 ,25

אוגוסט השני מסאקסוניה 
 August II of Saxony
ביצורי גבעת ואֶבל 64  

קברו 71   
אוגוסט השלישי לשושלת ֶוטין 

 31 August III Wettin
אֹודרֹובֹונז', איבֹו, ההגמון של 

 156 Odrowąż, Iwo קרקוב
225 Avis אוויס

אוויר פתוח, אירועים 203 
אֹוז'יבֹולסקי, סלאבֹומיר 

Odrzywolski, Sławomir
 Zespoł בית־הספר לכימיה  
 149 Szkoł Chemicznych

האקדמיה לכרייה ולמטלורגיה   
 152 ,37 ,36

כנסיית אחיות הלב הקדוש של   
ישו 148

אוטובוס בינמדינתי, נסיעה 
ב- 223 

אוטובוסים 27–226 
אוטובוסי לילה 202   

בתחנות רכבת 222   
כרטיסים 221, 226  

נמל־תעופה 221   
 158 Ojców אֹויצֹוב

אוכל ומשקאות 
חנויות 199, 201  

טעמיה של קרקוב 87–186   
מה לאכול בקרקוב 89–188  

ראו גם מסעדות  
אוכל צמחוני 185 

אוכל רחוב 184 
אֹולד סיטי אפרטמנטס, דירות 

Old City Apart-  להשכרה
179 ,178 ments

אולם הנבחרים )הטירה 
 ,28 Sala Poselska )המלכותית

 73
אולם הציפורים )הטירה 

 Sala pod Ptakami )המלכותית
 73

 33 .Olszewski, K .אֹוֶלשבסקי ק
אֹוֶלשניצקי, החשמן זּביגנייב 

 Oleśnicki, Cardinal Zbigniew
 108 ,86

אֹוֶלשצ'ינסקי, ולדיסלאב 
Oleszczyński, Władysław

קברו של הגנרל יאן ְסְקשיֶנצקי   
 118

 28 Ungler אּונגֶלר, הוצאת
)ה(אוניברסיטה, הוצאת 30 

)ה(אוניברסיטה היאֶגלֹונית, מוזיאון 
 Muzeum Uniwersytetu

 Jagiellońskiego Collegium
108 Maius

אוניברסיטה ראו )ה(יאֶגלֹונית, 
האוניברסיטה 

אונסק״ו, אתרי מורשת עולם 38, 
162 ,41

אוסטריה 32, 33 
אוסטריה, צבא 36, 61 

אופניים, השכרת 224, 225 
אופניים, טיולי 214, 224, 225

אופרה 204, 206 
פסטיבל הקיץ לאופרה   

 Letni Festiwal ולאופרטה
 55 Opery

 Okół אֹוקּול וסטראדֹום, הרבעים
 77–89 and Stradom

הכנסייה הפרנציסקנית 89–88   
כנסיית פטרוס ופאולוס   

הקדושים 83–82 
מלונות 83–180   

מסעדות 190   
מפת האזור 77   

מפת רחובות מאוירת: אֹוקּול   
 78–79

אור שמש 55
אורבך, ישראל איסרליש 

124 Auerbach, Israel Isserles
אורבנוס השמיני, האפיפיור 

 86 Urbanus VIII
 Orłowski, אֹורלֹובסקי, לּוקאש

 148 łukasz
אורתודוקסית, כנסייה 

קרן ולדימיר הקדוש 44, 45,   
 84–85

 Oświęcim )אֹושבֶיינצ'ים )אושוויץ
 162–65 ,160 ,37

אושוויץ 65–162
 Auschwitz )אושוויץ )אֹושבֶיינצ'ים

 162–65 ,160 ,127 ,37 ,13
)ה(אחווה הגדולה של הפסיון 

 Arcybractwa Męki Pańskiej
88 ,54 ,29

אחיות החסד, כנסיית 139 
אחיות הלב הקדוש של ישו, 

 ,144 Kościoł Sercanek כנסיית
148

אטיוד פסטיבל הסרטים 
 Międzynarodowy הבינלאומי
 56 Festiwal Filmowy Etiuda

Oettinger, Józef אטינגר, יוזף
קברו 125   

 Ignacy איגנטיוס מלויולה, הקדוש
 Loyola 

פסלו 82 
)ה(איחוד הפולני-ליטאי 

 Polish-Lithuanian
 29 commonwealth

179 Airbnb אייר-בי-אנד-בי
Il Guercino ִאיל גּוֶארצ'ינֹו

הצליבה 67, 70  
אינטרנט, גישת 19–218 

 222 InterCity אינטרסיטי, רכבות
)ה(אירופי, האיחוד 39 

 European אירופי, כרטיס נוער
213 ,212 Youth Card
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Banachie-  ָּבָנחֶייביץ', תאֶדאּוש
wicz, Tadeusz

סרקופג 129   
)ה(בנק הלאומי של פולין 

 ,138 Narodowy Bank Polski
140

בנקאות 216 
בעלי־חיים

נֶייּפֹולֹומיֶצה 157  
156–57 Branice ּבראניֶצה

157 Branicki, Jan ּבראניצקי, יאן
 Barbakan Krakowski ה(ברביקן(

 116 ,12
Święta Barbara ברברה הקדושה

פסלה 142  
 Kościoł ברברה הקדושה, כנסיית

 98 ,93 ,50 ,13 św. Barbary
 Bergman, ברגמן, הרמן

 108 Hermann
 Brueghel, ברויגל, פיטר הבן

147 ,45 Pieter the Younger
ּברֹוניסלאָבה, הקדושה 
171 Bronisława, św

בריאות, ביטוח 215 
בריאות וכושר 205, 207 

בריאות, שירותי 215 
בריגדת הקאדרים הראשונה של 

 35Pierwsza הלגיון הפולני
 Kompania Kadrowa

)ה(בריטית, המועצה 206 
ברים 194, 195

שעות פתיחה 211  
 Brizio, Giuseppe ּבריציֹו, ג'ּוֶזֶּפה

 82
ברית־המועצות 37, 38, 156 
 Bernini, ֶּברניני, ג'אנלֹוֶרנצֹו

 87 Gianlorenzo
ֶּברָנרדֹוני, ג'ובאני מריה 

 Bernardoni, Giovanni Maria
82

)ה(ברנרדיניות, כנסיית הנזירות 
 86 Kościoł Bernardynek

 Kościoł ה(ברנרדינית, הכנסייה(
86 Bernardynow

 Berrecci, ֶּבֶרצ'י, ברתולומיאו
28 Bartolomeo

אנדרטת המלך זיגמּונט אוגוסט   
 68

קברו 125   
קפלת ההגמון טֹומיצקי 70  

קפלת ואָזה 70   
קפלת זיגמּונט 67, 70   

בתי־חולים 215
בתי־כנסת

 Bożnica בית־הכנסת הגבוה  
124 ,123 Wysoka

 Synagoga בית־הכנסת הישן  
 124 ,123 ,18 ,12 ,10 Stara
 Bożnica בית־הכנסת הרמ"א  

 124 ,123 ,41 ,12 Remuh
 Synagoga בית־הכנסת ֶטמֶּפל  

 124 ,122 ,120 ,12 Tempel
 Synagoga בית־הכנסת קופה  

 122 Kupa
 Bożnica בית־הכנסת רבי אייזק  

 124 ,123 ,12 Izaaka
בתי־קברות

בית־הקברות היהודי החדש   
 Nowy Cmentarz Żydowski

 125 ,51 ,12 ,10
בית־הקברות הרמ"א 10, 12,   

 124–25 ,123 ,50–51
בית־הקברות סאלבאטֹור 50,   

 171 ,170
בית־הקברות ראקֹוביצקי 50   

בית־קברות צבאי 50   
הקטקומבות הָקָמלדֹוליות 51   

הקריפטה בכנסייה הּפאּולינית   
שעל הסלע 51, 129 

כנסיית מריה הקדושה 50   
מבט אל בתי־הקברות של   

קרקוב 51–50 
קברים יהודיים 122   

בתי־קפה 95–194
בית־הקפה יאָמה מיכאליקה   

 116
בתי־קפה עם שולחנות בחוץ 

 195 ,194

ג
 Garlic,גאבליק, זיגמּונט

 87 Zygmunt
ג'אז 11, 205, 207–206

ג'אז ג'וניורס 54  
פסטיבל הג'אז של קרקוב 55  

פסטיבל הג'אז, יום כל הנשמות   
 56–57

 Gałczyński, .גאלצ'ינסקי, ק. אי
 93 .K. I

 Gardecki, Józef גארֶדצקי, יוזף
 107

)ה(גברת עם ההרמין )לאונרדו ָדה 
וינצ'י( 11, 45, 115 

גברתנו של הייסורים )רב־האמן 
ֶיז'י( 88 

גדוד הבנאים )קראֶייבסָקה( 38 

ג'ובאני ָדה קאּפיסטראנֹו, הכנסייה 
 Giovanni da הברנרדינית

 86 ,Capistrano
פסלו 103   

 Godebski, גֹוֶדּבסקי, ציּפריאן
 Cyprian

פסלו של קופרניקוס 106   
 Gottlieb, גוטליב, מאּוריצי

 Maurycy
יהודים מתפללים בבית הכנסת   

ביום הכיפורים )גוטליב( 27–126 
קברו 125   

 141 Golonka, Jerzy גֹולֹונָקה, ֶיז'י
 Gonzaga, גֹונצאָגה, אלֹויזיּוס

 Aloysius
פסלו 82   

 ,49 ,29 Gucci, Santi גּוצ'י, ָסנטי
 157

אנדרטת המלך זיגמּונט האב 68   
בית הדיקן 84   

הכנסייה הדומיניקנית 119   
קבר מֹונֶטלּוּפי 95   

קברו של המלך סטפן ּבאטֹורי   
 70 ,69 ,29

קפלת ּבראניצקי )נֶייּפֹולֹומיֶצה(   
 157

 Göring, Hermann גּורינג, הרמן
 156

 Gorczyn, גֹורצ'ין, יאן אלכסנדר
30 Jan Alexander

)ה(גותית, קרקוב 27–26 
כנסיות 48   
גטו 37, 127 

גיאורגיוס הקדוש, כנסיית 
 65 Cerkiew św. Jerzego

 Gegenbaur, גיגנּבאּוֶאר, אנטון
 125 ,30 Anton

 Giedroyć, גֶידרֹויץ' המבורך, מיָכל
 Michał

קברו 112   
 Gyurkovich, גיּורקֹוביץ', יאֶצק

160 Jacek
85 Gleb, św גֶלּב הקדוש

 Bacciarelli, ּבאצ'אֶרלי, מרצ'לו
Marcello

אמנת חוטין 105   
64 Bakałowicz 'ּבאקָאלֹוביץ

 Baraniecki, ּבאראנֶייצקי, ָאנדֵז'יי
146 Andrzej

)ה(בארוק בקרקוב 31–30 
כנסיות 49   

ּבאריצ'ָקה, האב מארצ'ין 
128 Baryczka, Marcin

בגדים, חנויות 99–198, 201–200 
בד-אנד-ברקפסט 178, 81–180 
 ,10 Sukiennice ה(בדים, אולם(

 ,104–105 ,92 ,41 ,13 ,12 ,11
 213

היסטוריה 28, 29   
 Buonacorsi,( ּבּואֹוָנקֹורסי, פיליּפֹו

Filippo( ראו קאלימאכוס 
 Baudarth, Paulus ּבֹודארת, ּפֹול

 161
ּבֹוֶז'ה צ'אלֹו )חג הלחם והיין 

 55 Boże Ciało )הקדושים
ּבֹוי-ֶז'ֶלנסקי, תאֶדאּוש 

Boy-Żeleński, Tadeusz
ֶז'לֹוני ּבאלֹוניק, קברט 116   

פסלו 168  
רחוב כרמליצָקה 153   

בולי דואר 219 
 Bolesław I ּבֹוֶלסלאב האמיץ

61 ,24 Chrobry
קברו 71   

 Bolesławּבֹוֶלסלאב הביישן
 Wstydliwy

הכנסייה הפרנציסקנית 88   
הרובע העתיק 91   

ְוֶייליצ'ָקה 158   
כנסיית מרקוס הקדוש 112   

כתב־הזכויות של קרקוב 26, 27  
 Bolesław ּבֹוֶלסלאב המתולתל

25 Kędzierzaw
 Bolesław ּבֹוֶלסלאב עקום-הפה

25 ,24 the Wrymouthed
 Sforza, ּבֹוָנה ספֹורָצה, המלכה

 28 Bona
 Bunkier Sztuki 'בונקר האמנות'

107 ,45 ,11
Kamienica Bonerows-  ּבֹוֶנר, בית

 103 ka
ּבֹוֶנר, ישעיהו המבורך 128 
 101 Boner ּבֹוֶנר, משפחת

 Bukowski, Jan ּבּוקֹובסקי, יאן
הכנסייה הישועית 136, 137   
ציסטרסיאני, מנזר )מֹוגיָווה(   

 156
 Boratyński, ּבֹוראטינסקי, ֶצ'סלאב

150 Czesław
ּבֹורֹוֶמאֹו, הקדוש קרלו 

 157 Borromeo, Carlo
 Borromini, ּבֹורֹומיני, פרנצ'סקו

 128 ,87 Francesco
85 Borys, św בוריס הקדוש

בטיחות 15–214 
101 Betmańska ֶּבטֶמן, בית

בידור 207–202 
ביטוח 215

ביטוח בריאות אירופי, כרטיס 
 EHIC )European Health

215 )Insurance Card
ביטחון אישי 15–214 

 Bierdiajew, ּבֶיירדיאֶייב, ולרי
 146 Walery

ביליארד 205, 207 
ביליארד, מועדוני 207 

ּביסקּוּפֶייה ראו ֶוסֹוָלה, קֶלּפאז' 
וּביסקּוּפֶייה 

ביצורים ומגדלים 
ואֶבל, גבעת 64   

ביקורת גבולות 210 
בירה 189 

 ,162 ,13 Birkenau ּבירֶקָנאּו
164–65

 Kamienica ה(בית האדום(
101 Czerwona

 Dom Włoski ה(בית האיטלקי(
103

 Kamienica Pod בית האייל
 100 Jeleniem

 Kamienica Szara ה(בית האפור(
 102

 ,78 Dom Dziekański בית הדיקן
84

 Kamienica Pod בית הטלה
 100 Jagnięciem

 Kamienica Pod בית הלטאות
 103 Jaszczurami

 Kamienica בית המרקיז
101 Margrabska

 Kamienica Książęca בית הנסיך
103

 Kamienica Pod בית הסוס
100 Konikiem

 Kamienica Pod בית העורב
 103 Krukiem

 Dom pod בית העכביש
 153 Pająkiem

 Budynek Feniksa בית הפניקס
 100

 Dom Pod בית הצפרדע המזמרת
 147 ,144 Śpiewającą żabą
בית יאן מאֵטייקֹו ראו מאֵטייקֹו, 

בית 
 Kamienica ה(בית תחת גג הפח(

100 Pod Blacha
בית תחת ציור מריה הקדושה 

102 Dom Pod Obrazem
)ה(בית תחת שלושת הכוכבים 

 Kamienica Pod Trzema
101 Gwiazdami

בית־החולים של מסדר 
ההוספיטלרים )שּפיטאל 

 Szpital )ּבֹוניפראטרֹוב
 125 Bonifratrow

 Bożnica בית־הכנסת הגבוה
 124 ,123 Wysoka

 Synagoga בית־הכנסת הישן
 124 ,123 ,18 ,12 ,10 Stara

בית־המרקחת 'תחת כתר הזהב' 
 103 Kamienica Straszewska
 Zespoł Szkoł בית־הספר לכימיה

 149 Chemicznych
 Ratusz )'בית־העירייה )קאז'ימֶייז

 125 kazimierski
 Nowy בית־הקברות היהודי החדש

 ,12 ,10 Cmentarz Żydowski
 125 ,51

בית־מרקחת 199, 201
24 שעות ביממה 215   

149 Błonia ּבלֹונָיה, שדות
בלט 204 

פסטיבל האביב של קרקוב   
 Krakow Spring Ballet לבלט

 54 Festival
 Baltazar ָּבלָתזאר, קודקס ֶּבֶחם

 152 ,28 Behem Codex
 Ibn Yaqub, בן יעקב, אברהם

23 Ibrahim
בנדיקטינים 

טינֶייץ 159   
סטאניאֹונטקי 157  
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רכבת 23–222   
תחבורה בקרקוב 25–224   

תחבורה ציבורית בלילה   
 202–203

ֶהדוויג, המלכה ראו יאדוויָגה, 
המלכה 

 Hübner, הּוּבֶנר, זיגמּונט
107 Zygmunt

 Huber of Passau הּוֶּבר מפסאו
 70

הּוֶטן-ָצ'ּפסקי, ֶאֶמריק 
 Hutten-Czapski, Emeryk

 148 ,145
 Humbert, הּומֶּברט, שֶצ'ּפאן

149 Szczepan
הומואים, מטיילים ומטיילות 

לסביות 212 
22 Huns הונים, שבט
)ה(הוסרים הכחולים 
)מיכאלֹובסקי(105 

 Hoffman, הֹופמן, תיאודור
 140 Teodor

)ה(הוצאה להורג )ְוורּוּבלבסקי( 
 151

 Hukan, Karol הּוקאן, קרול
הבנק הלאומי של פולין 138,   

 140
הכנסייה הישועית 49, 136, 137   

כנסיית מריה הקדושה 94  
 Kamienica ֶהטמן, בית

 102 Hetmańska
 82 Heel, David ֵהייל, דויד

היסטוריה 39–21 
 55 Midsommar היפוך הקיץ, ליל

הכתרתו של 'מלך' הצלפים 
 Intronizacja króla

 55 kurkowego
ֶהֶלנָקה )ויסּפיאנסקי( 112
 Hendel, ֶהנֶדל, זיגמּונט

148 Zygmunt
הנחות

מלונות 177  
 Henryk ˛הנריק 'הצודק', הדוכס

 102 Probus
הר הכסף ראו סֶרּברָנה גּוָרה 
 Heringk, ֶהרינגק, מאתיאס

94 Matthias
 Bożnica הרמ"א, בית־הכנסת

124 ,123 ,41 ,12 Remuh

 Cmentarz הרמ"א, בית־הקברות
 ,123 ,50–51 ,12 ,10 Remuh

124–25
ֶהרמן, קתדרלת )השנייה( 

 Herman )Second( Cathedral
 67

 225 Hertz ֶהרץ
השכרת אופניים 224, 225
השכרת דירות 178, 179 

)ה(התגלות של מריה הקדושה, 
 Bazylika )כנסיית )ואדֹוביֶצה
 Ofiarowania Najświętszej

 Maryi Panny w Wadowicach
 160

ו
ואֶבל ראו גם הטירה המלכותית 

ואֶבל, גבעת )ְוְזגּוֶז'ה ואֶבלסקֶייה( 
 ,12 ,10 Wzgórze Wawelskie

 61–75
ביצורים ומגדלים 62   

הטירה המלכותית 73–72   
הקתדרלה 71–66  

התהלוכה מוואֶבל אל הכנסייה   
הּפאּולינית שעל הסלע 54

מפת האזור 61   
מפת רחובות מאוירת 63–62   
קרקוב הפרהיסטורית 23–22   

תכנית האקרופוליס הפולני   
 34–35 Akropolis

 Wawel ואֶבל האבודה', התערוכה'
 64–65 ,63 Zaginiony

ואֶבל, טירת ראו הטירה 
המלכותית 

160 Wadowice ואדֹוביֶצה
 71 ,30 Vaza ואָזה, שושלת

Wajda, Andrzej ואיָדה, ָאנדֵז'יי
המיטב של קרקוב: אישים   

חשובים 52 
התיאטרון הישן 107   

171 ,156 Wanda ואנָדה, הנסיכה
 1444(Varna, Battle( וארָנה, קרב

 71 of
 Pałac וֹודז'יצקי, ארמון

 113 Wodzickich
 Wodzicki, 'וֹודז'יצקי, קאז'ימֶייז

98 Kazimierz
וודקה 188 

וודקה-והרינג, ברי 184 
 Wójtowicz, וּויטֹוביץ', ֶלֶשק

100 Leszek

וֹויטיָלה, קרול Wojtyła, Karol ראו 
יוחנן פאולוס השני 

 Wojtyczka, וֹויטיצ'ָקה, לודוויק
102 Ludwik

Weiss, Wojciech ווייס, ֹוויֶצ'ך
דיוקן עצמי עם מסכות 151   

Wujek, Jakub וֹוֶייק, יאקּוּב
קברו 98   

 Wola וֹוָלה יּוסטֹובסָקה
 Justowska

מסלול הליכה בלאס וֹולסקי   
)יער וֹולסקי( 172-73

)ה(וועדה לחינוך לאומי 135
 Wróblewski, ְוורּוּבלבסקי, ָאנדֵז'יי

Andrzej
ההוצאה להורג 151   

 .Wróblewski, Z .ְוורּוּבלבסקי, ז
 33

ויאטר-זאבֹויני, קולנול נארציז 
Wiatr-Zawojny, Narcyz

פסלו 169   
 Wiwulski, ויבּולסקי, אנטֹוני

 140 Antoni
ויטקֶייביץ', סטניסלאב איגנאצי 

Witkiewicz, S.I
דיוקנה של ֶנָנה סטאחּורסָקה 36  

 Wierzbięta ְוֶייז'ּבֶיינָטה מּבראניֶצה
 157 z Branic

 Pałac ְוֶיילֹוּפֹולסקי, ארמון
85 Wielopolskich

158 Wieliczka ְוֶייליצ'ָקה
 206 Willa Decjusza וילה ֶדציּוָשה

 Bitwa pod )1683( וינה, קרב
 64 Wiedniem

 TS Wisła ויסָלה, מועדון הספורט
207 ,205 ,35

 87 Wisła ויסָלה, נהר
61 ,23 ,22 Wiślanie ויסָלנים

 Pomnik S. ויסּפיאנסקי, אנדרטת
 149 Wyspiańskiego
ויסּפיאנסקי, סטניסלאב 

 Wyspiański, Stanisław
אפולו ומערכת השמש 134   

בית שֹולאיסקי 12, 112  
דיוקנו 129   

האל האב - ויהי אור, ויטראז'   
האקרופוליס הפולני 35–34   
החברה הרפואית 132, 134   

הכנסייה הפרנציסקנית 12, 34,   
 88 ,46 ,40

 Dom pod ה(גלובוס, בית(
 141 ,130 Globusem

32–33 Galicia גליציה
 Żydowskie גליציה, מוזיאון יהודי

 124 ,44 Muzeum Galicja
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 43 
)ה(גלריה לאמנות פולנית מהמאה 

 Galeria Sztukiהתשע־עשרה
 Polskiej XIX wieku w

104–105 ,45 Sukiennicach
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 43 
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות 

ֶגמּביצקי, ההגמון פיוטר 
 Gembicki, Piotr

ארמון ההגמונים 106   
הקתדרלה 67  

כס 71   
קברו 71   

 Gemma, Giovanni ֶג'ָמה, ג'ֹובאני
קברו 89   

)ה(גן הבוטאני, האוניברסיטה 
 Ogrod botaniczny היאֶגלֹונית

135 ,133 UJ
13 Zoo גן־חיות

מסלול הליכה בלאס וֹולסקי   
)יער וֹולסקי( 173 

 Station Gardens גני התחנה
מסלול הליכה בּפלאנטי 169   

גניבות 214, 215
גנים ראו פארקים וגנים

 Kościół św.גראֹון הקדוש, כנסיית
 65 ,48 Gereona

159 Grodzisko גרֹודז'יסקֹו
 Ulica Grodzka גרֹודזָקה, רחוב

 80 ,79 ,13 ,12 ,10
 Groteska, גרוטסקה, תיאטרון

213 ,212 Teatr
 Grottger, Artur גרֹוטֶקר, ארתור

פסלו 169   
 Pomnik גרּונוואלד, אנדרטת

 140 ,138 ,19 Grunwaldzki
היסטוריה 35   

הריסתה 37  
גרּונוואלד, קרב )1410( 140 

גרּוָּפה קרקֹובסָקה ראו קרקוב, 
קבוצת 

 Grechuta, גֶרחּוָטה, מאֶרק
100 Marek

 Goethe, גתה, יוהאן וולפגנג פון
100 Johann Wolfgang von

 ,204 Goethe Institut גתה, מכון
 206

ד
 Daun, Alfred דאּון, אלפרד

יהודים מתפללים בבית הכנסת   
ביום הכיפורים )גוטליב( 27–126 

פסלה של ִליָלה ֶוֶנָדה 169   
 Dandini, Pietro דאנדיני, פייטרו

148
 Dankwart, Karl דאנקווארט, קרל

כנסיית אנדריאס הקדוש 80   
כנסיית אנה הקדושה 110   

דגמי לידת האבוס 57 
דואר 219 

 Dutkiewicz, יביץ', יוזף דּוטקֶיִ
 49 Józef

 Dolabella, דֹולאֶּבָלה, טֹומאסֹו
 Tommaso

הכנסייה הדומיניקנית 119   
 Kościoł כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי  

 125 Bożego Ciała
)ה(דומיניקניות, כנסיית הנזירות 
 117 Kościoł Dominikanek

דומיניקנים, נזירים 
כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש 81   

Dunikows-  דּוניקֹובסקי, קסאֶברי
 ki, Xawery

הכנסייה הישועית 49, 136   
הסמינר לכמרים בֶצ'נסטֹוחֹוָבה   

 87
פסלו של יוזף דיטל 86   

פסלו של פרנצ'יֶשק מֹונצ'ינסקי   
 137

 Dzierżyński, דֶז'ז'ינסקי, פליקס
 134 Feliks

 219 DHL די אייץ' אל
דיוקן עצמי עם מסכות )ווייס( 151 

דיוקן של ילד )ֶנֶצ'ר( 115 
דיוקנה של גברת ֶמהֹוֶפר )ֶמהֹוֶפר( 

 149
דיוקנה של ֶנָנה סטאחּורסָקה 

)ויטקֶייביץ'( 36 
דיוקנו של ההגמון פיוטר טֹומיצקי 

)סאמֹוסטֶשלניק( 89 
33 Dietl, Józef דיטל, יוזף

פסלו של יוזף דיטל 37, 86   
שדרת דיטל 87  

 Planty Dietlowskie דיטל, שדרת
 87

 Dymny, Wiesław דימני, וֶייסלאב
100

דירות, השכרת 178, 179
 Dürer, Albrecht דירר, אלברכט

 112
 Długosz, Jan דלּוגֹוש, יאן

הכנסייה ברנרדינית 86   
כנסיית אנדריאס הקדוש 80   

כנסיית יוחנן הקדוש 113   
כנסיית קתרינה הקדושה 128   

קברו 51, 129   
 Demarczyk, ֶדמארצ'יק, אווה

Ewa
כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש 81   

דמי כניסה 211 
 Dębińska, Anna ֶדנּבינסָקה, אנה

159
31 Denhoff ֶדנהֹוף, ההגמון

 172 Decius Villa ֶדקיּוס, וילה
מסלול הליכה בלאס וֹולסקי   

)יער וֹולסקי( 173 
 Decius, Justus ֶדקיּוס, יּוסטּוס

173
 Trakt ה(דרך המלכותית(

116–17 Królewski
דרכונים 210 

 Smocza Jama ה(דרקון, מאורת(
65 ,62 ,12 ,11

Smok Wawel-  )ה(דרקון של ואֶבל
 22–23 ski

ה
153 Hankis, Jan האנקיס, יאן

 86 Hankis, Jerzy האנקיס, ֶיז'י
 Pałac Biskupi ה(הגמונים, ארמון(

 106
הגעה ועזיבה 27–220 

אוטובוס 27–226  
אוטובוס בינמדינתי 223   

ביטוח 215  
חשמלית 227  
טיסה 21–220  

מודיעין 223   
מונית 227  

מכונית 223   
מפת קווי החשמלית   

והאוטובוסים ראו קפל הכריכה 
האחורית
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חג הפסחא 54 
חגים לאומיים 57 

חדרים, השכרת 178, 179 
חומת העיר, שרידי 113 

)ה(חוקה )השלושה במאי( 38 
)ה(חוקה, יום 54

חורף בקרקוב 57 
)ה(חותם הגדול של קרקוב 27

חירום, שירותי 215 
)ה(חלוקה הראשונה של פולין 

 30 )1772(
)ה(חלוקה השלישית של פולין 

 1795(Third Partition of(
 30 Poland

 Chełmoński, ֶחלמֹונסקי, יוזף
 Józef

מרכבה עם ארבעה סוסים 104   
חלפנות, משרדי 216

 Chmielowski, חמֶיילֹובסקי, אדם
 Adam

נוף איטלקי 45  
חנויות ספרים 198, 200 

חניה 223, 225
 Chromy, חרֹומי, ּברֹוניסלאב

65 Bronisław
ינשופים 168  

פסלו של קולנול נארציז   
ויאטר-זאבֹויני 169 

חשמל, מכשירים 213 
חשמלית 227

כרטיסים 226   

ט
 Talowski, טאלֹובסקי, תיאודור

 Teodor
בית העכביש 153   

בית הצפרדע המזמרת 144,   
 147

בית־החולים של מסדר   
ההוספיטלרים 125 

רחוב כרמליצָקה 153   
רחוב רטוריקה 144, 147   

תחנת הרכבת המרכזית לשעבר   
 135

טבארדֹובסקי, רב־האמן 
 103 Twardowski

טבטוניים, אבירים 
אנדרטת גרּונוואלד 19   

קרב גרּונוואלד 140   
טבעות 217

Tombiński, Jan טֹומּבינסקי, יאן
הקריפטה בכנסייה הּפאּולינית   

שעל הסלע 129 
כנסיית אחיות הלב הקדוש של   

ישו 148
פסל־חזה של יאן מאֵטייקֹו 138   
 Tomicki, טֹומיצקי, ההגמון פיוטר

Piotr
קאָּפה מאגנה )הגלימה הגדולה(   

 30
הקתדרלה 70   

ארמון ההגמונים 106   
דיוקנו 89   

 Turnau, טּורָנאּו, גֶז'גֹוש
 100 Grzegorz

 98 ,24 Tatars טטרים
טיול בזול 13–212 

טיולי־יום 203 
טיולים מודרכים 225 

159 ,25 ,24 Tyniec טינֶייץ
טיסה 21–220 

טיפוח, חנויות מוצרי 199, 201 
טיפים 211

במלונות 177  
במסעדות 185  

)ה(טירה המלכותית )ואֶבל( 
 Zamek Królewski na Wawelu

 ,44 ,41 ,21 ,13 ,12 ,11 ,10
 72–73 ,61

אגף רגל-התרנגולת 63, 73   
אולם הנבחרים 73   
אולם הציפורים 73  

ביצורים ומגדלים 62, 64  
בית־האוצר המלכותי 72  

בנייה מחדש 28  
הדרקון של ואֶבל 23–22   

היסטוריה 32  
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 43 
הנשקייה 72  

חדר השינה של המלך 73   
חצר הטירה 29  

מידע שימושי 73   
מפת רחובות מאוירת 63   

תוכנית הטירה 73–72   
 Szał )טירוף חושים )ּפֹודקֹובינסקי

 104
טירות

ּפֶייסקֹוָבה סקאָלה 154, 159   
טלוויזיה 219 

טלפונים 218, 219
טלפונים ניידים 218, 219 

 Synagoga ֶטמֶּפל, בית־הכנסת
 124 ,122 ,120 ,12 Tempel

טמפרטורות 57 
טניס 205, 207 

טֶרבאנֹו, ג'ובאני ּבאטיסָטה 
 Trevano, Giovanni Battista

הָקנֹוֶּפאּום של סטניסלאב   
הקדוש 69 

כנסיית פטרוס ופאולוס   
הקדושים 49, 82 

טרּושקֹובסָקה, מריה אנג'לה 
 Truszkowska, Maria המבורכת

 146 Angela
 Tricius, Jan טריציּוס, יאן

כנסיית פלוריאן הקדוש 139,   
140

טֶשּביצקי, ההגמון ָאנדֵז'יי 
Trzebicki, Andrzej

קברו 83   

י
יאבֹוז'ינסקי, סבסטיאן 

Jaworzyński, Sebastian
בית־הקברות סאלבאטֹור 171   
כנסיית נזירות פליקס הקדוש   

146
יאּבלֹונֹובסקי, גראנד-ֶהטָמן 

 Jabłonowski, סטניסלאב
 Grand Hetman Stanisław

 150
)ה(יאֶגלֹוני, החשמן פרידריק 

 71 Jagiellończyk, Fryderyk
)ה(יאֶגלֹונית, האוניברסיטה 

 ,21 Uniwersytet Jagielloński
 52 ,34

הגן הבוטאני של האוניברסיטה   
היאֶגלֹונית 133, 135 

הסמינר לכמרים בֶצ'נסטֹוחֹוָבה   
 87

חגיגות 56  
מוזיאון האוניברסיטה היאֶגלֹונית   

 44
מצפה כוכבים 133  

קֹוֶלגיּום מאיּוס 11, 12, 44,   
 108–109

קֹוֶלגיּום נֹובּום 106   
 Biblioteka ה(יאֶגלֹונית, הספרייה(

152 ,36 Jagiellońska

ויסּפיאנסקי, סטניסלאב, המשך 
ֶהֶלנָקה 112 

המוזיאון הלאומי בקרקוב 45   
המיטב של קרקוב: אישים   

חשובים 52 
כנסיית מריה הקדושה 95   

כרזה 35   
מוזיאון יוזף ֶמהֹוֶפר 149   

מותו 35   
סרקופג 129   
פולוניה 150   
קתדרלה 68   

תלבושת של לאיקֹוניק 98  
ויצ'ּולקֹובסקי, ליאון 

 Wyczółkowski, Leon
בית מאֵטייקֹו 116   

סטאנצ'יק 34  
 Wyczyński, 'ויצ'ינסקי, קאז'ימֶייז

140 Kazimierz
ולדיסלאב הנמוך, המלך 

157 ,26 Władysław the Short
הטירה המלכותית 72   

מרד ראש העיר אלברט 26,   
 117

קברו 71   
קֹוֶלגיּום יּורידיקּום 80   

קתדרלה 66  
ולדיסלאב הרמן, הדוכס 
Władysław Herman

הכנסייה הכרמליטית 153   
כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש 81   

כנסיית אנדריאס הקדוש 80   
קתדרלה 25  

ולדיסלאב השני יאגֶיילֹו, המלך 
 27 Władysław II Jagiełło

אנדרטה 169  
אקדמיית קרקוב 27   

הטירה המלכותית 63   
קברו 71   

קרב גרּונוואלד 140  
ולדיסלאב השלישי מווארָנה, 

 Władysław III המלך
Warneńczyk
ֶסנֹוטאף 71   

ולדיסלאב הרביעי, המלך 
Władysław IV

ֶאּפיָטף 30  
ביצורי גבעת ואֶבל 64  

 Säbisch, ולנטין פון ֶזּביש
 172 Valentin von

 Venesta, ֶוֶנסָטה, אנדריאה
128 Andrea

 Kościół św. ונסן דה פול, כנסיית
 ,139 Wincentego de Paul

141
 Veneziano, Paolo ונציאנו, פאולו

147
ֶונצלאבֹוביץ'-גיּורקֹוביץ', אווה 

 Węcławowicz-Gyurkovich,
160 Ewa

ֶוסֹוָלה, קֶלּפאז' וּביסקּוּפֶייה 
 Wesoła, Kleparz and

131–41 Biskupie
היסטוריה 26, 31  

הכנסייה הישועית 37–136   
כיכר מאֵטייקֹו: מפת רחובות   

מאוירת 39–138 
מלונות 83–180   

מסעדות 193  
מפת האזור 131   

רחוב קֹוֶּפרניָקה: מפת רחובות   
מאוירת 33–132 

 Citizens ה(ועד להצלת קרקוב(
 Committee for the Rescue

 39 of Krakow
 ,26 św. Wacława וצלאב הקדוש

 66
ֶורניהֹוָרה )מאֵטייקֹו( 105 

 32 Księstwo ורשה, דוכסות
Warszawskie

ז
 Zawadzki, זאבאדזקי, סטניסלאב

 135 Stanisław
 117 Zawiejski, Jan זאבֶייסקי, יאן

 Zadzik, זאדזיק, ההגמון יאקּוּב
86 Jakub

זאחבאטֹוביץ', כריסטינה 
100 Zachwatowicz, Krystyna
70 ,67 Załuski זאלּוסקי, ההגמון

 206 Zależny זאֶלז'ני, תיאטרון
Zebrzy-  ֶזּבז'ידֹובסקי, מיקֹולאי

160 dowski, Mikołaj
 Zwierzyniec ְזְבֶייז'יְנֶייץ

מסלול הליכה של שעה   
בְזְבֶייז'יְנֶייץ 71–170 

פסטיבלים 54   
 Żebrawski, ֶז'ּבראבסקי, תיאופיל

129 Teofil
45 Zbrucz זּברּוץ', נהר

Zubrzycki, Jan זּוּבז'יצקי, יאן
כנסיית האב הרחום 147  
כנסיית יוסף הקדוש 49   

 Żukowski, Jan ז'ּוקֹובסקי, יאן
146

 Zygmunt זיגמּונט אוגוסט, המלך
28 August

אנדרטת זיגמּונט אוגוסט 29,   
 68

הלווייתו 64  
נֶייּפֹולֹומיֶצה 157   

 Zygmunt זיגמּונט האב, המלך
 173 ,28 the Old

אנדרטה 68  
מחסן הנשק המלכותי 81   

קברו 71   
זיגמּונט השלישי ואָזה, המלך 
125 ,30 Zygmunt III Vaza
הכנסייה הפרנציסקנית 89   

כנסיית פטרוס ופאולוס   
הקדושים 82 

 Wieza זיגמּונט, מגדל
 67 Zygmuntowska

 Dzwon זיגמּונט, פעמון
67 ,28 Zygmunta

 Kaplica זיגמּונט, קפלת
 ,67 ,49 ,18 Zygmuntowska

 70 ,68
זיהום אוויר 38 

 Ryzmkowski, ז'ימקֹובסקי, יאן
 Jan

ארמון ְוֶיילֹוּפֹולסקי 85   
הסרקופג של סטניסלאב   

ויסּפיאנסקי 129 
ז'יֶצ'ה 34

 Zielony ֶז'לֹוני ּבאלֹוניק, קברט
116 ,35 ,34 Balonik

 Żeleński, ֶז'ֶלנסקי, ולדיסלאב
 107 Władysław

 38 Zemła, Gustaw ֶזמָלה, גוסטב
ֶז'שֹובסקי, ההגמון יאן 

80 Rzeszowski, Jan

ח
Gameren, Tyl-  חאֶמֶרן, טילמן ואן

110 ,46 man van
 Gmach ה(חברה הרפואית(

 Towarzystwa Lekarskiego
134 ,132

חג המולד 57 



נדקס  | אי  246247  | נדקס   אי

כיכרות 
כיכר השוק 12, 21, 39–38, 90,   

 100–103 ,92–3
כיכר מאֵטייקֹו 39–138   
כיכר מאריאצקי 93, 98   

כיסא גלגלים, גישה ראו נכים, 
מטיילים

כלבו, בתי 97–196, 200 
כללי התנהגות 211 

כנסיות )כללי( 
כללי התנהגות 211  
שעות פתיחה 211   

כנסיות )לפי שם( 
 Kościoł הכנסייה ברנרדינית  

 86 Bernardynow
 Kościoł הכנסייה הדומיניקנית  

 ,47 ,32 ,25 Dominikanow
 118–19 ,49 ,48

 Kościoł הכנסייה הכרמליטית  
 153 Karmelitow

הכנסייה הּפאּולינית שעל הסלע   
 Kościoł Paulinow Na Skałce

 128–29 ,54 ,21 ,13
 Kościoł הכנסייה הפיאריסטית  

 113 ,49 ,47 Pijarow
 Kościoł הכנסייה הפרנציסקנית  

 ,34 ,31 ,12 Franciszkanow
 88–89 ,57 ,54 ,48 ,46 ,40

 Kościoł הכנסייה הקפוצ'ינית  
 148 Kapucynow

 Kościoł הכנסייה, הישועית  
 ,132 ,49 ,36 Jezuitow

136–37
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 47–46 
 Kościoł כנסיית ֶאגידיּוס הקדוש  

 81 ,79 ,10 św. Idziego
כנסיית אדלברט הקדוש   

 ,10 Kościoł św. Wojciecha
 99 ,93 ,48 ,25

כנסיית אחיות החסד 139   
כנסיית אחיות הלב הקדוש של   

 ,144 Kościoł Sercanek ישו
148

כנסיית איגנטיוס הקדוש ראו   
כנסיית העיבור בלא חטא 
כנסיית אנדריאס הקדוש   

 ,13 ,10 Kościoł św. Andrzeja
 80–81 ,79 ,48 ,25 ,24

 Kościoł כנסיית אנה הקדושה  
 ,46 ,41 ,31 ,12 ,11 św. Anny

 110–11 ,49 ,48

כנסיית ארון הברית )נֹוָבה   
 ,38 Kościół Arka Pana )הּוָטה

 156 ,49 ,39
כנסיית ברברה הקדושה   

 ,50 ,13 Kościoł św. Barbary
 98 ,93

כנסיית גיאורגיוס הקדוש   
 65 Cerkiew św. Jerzego

 Kościół כנסיית גראֹון הקדוש  
 65 ,48 św. Gereona

כנסיית האב הרחום 145,   
146–47

כנסיית ההתגלות של מריה   
 Bazylika)הקדושה )ואדֹוביֶצה
 Ofiarowania Najświętszej

 Maryi Panny w Wadowicach
 160

כנסיית המושיע הקדוש   
 Kościół )ְזְבֶייז'יְנֶייץ(

 ,48 Najświętszego Salwatora
 170–71

 Kościoł כנסיית המיסיונרים  
 87 ,49 ,31 Misjonarzy

כנסיית הנזירות הברנרדיניות 86   
Kościoł Bernardynek

כנסיית הנזירות הדומיניקניות   
 117 Kościoł Dominikanek
כנסיית הנזירות הכרמליתיות   

 Kościoł Karmelitanek היחפות
 134–35 ,133 ,35 Bosych
כנסיית העיבור בלא חטא   
 Kościoł Niepokalanego
 134 ,133 Poczęcia NMP

כנסיית הפרנציסקנים החדשה  
 112 ,51 Kościoł Reformatow

 Kościoł כנסיית הצלב הקדוש  
117 ,48 ,27 św. Krzyża

 Kościół כנסיית ונסן דה פול  
 św. Wincentego de Paul

 141 ,139
כנסיית יאן קאנטיּוס הקדוש   

 Kościół św. )ּברֹונֹוביֶצה נֹוֶבה(
 Jana Kantego )Bronowice

49 Nowe(
 Kościoł כנסיית יוחנן הקדוש  

 113 św. Jana
כנסיית יוסף הקדוש )ּפֹודגּוֶז'ה(   

 49 Kościół św. Józefa
כנסיית מסדר ההוספיטלרים   

128 ,49 Kościoł Bonifratrow

כנסיית מקסימיליאן קֹולֶּבה   
 Kościół św. )מיסטֶשיֹוביֶצה(
49 Maksymiliana Kolbego
כנסיית מקסימיליאן קֹולֶּבה   

 Kościół św. שבמיסטֶשיֹוביֶצה
 ,38 Maksymiliana Kolbego

39
כנסיית מרטינוס הקדוש   

 ,79 ,10 Kościoł św. Marcina
 81

 Kościół כנסיית מריה הקדושה  
 ,27 ,18 ,13 ,12 ,10 Mariacki

94–97 ,93 ,50 ,48 ,47 ,41
 Kościoł כנסיית מרקוס הקדוש  

 112 ,49 św. Marka
 Kościoł כנסיית נזירות הביקור  

 141 Wizytek
כנסיית נזירות פליקס הקדוש   
 ,49 ,33 Kościoł Felicjanek

 146 ,145
כנסיית נזירות פרמונטרה   

 ,49 Kościół ss. Norbertanek
 170

כנסיית ניקולאּוס הקדוש   
 ,132 ,65 Kościoł św. Mikołaja

 134
כנסיית פטרוס והרועה   

 Kościół św. Piotra )ואדֹוביֶצה(
 160 Apostoła

כנסיית פטרוס ופאולוס   
 Kościoł św. św. הקדושים

 ,30 ,19 ,13 ,10 Piotra i Pawła
 82–83 ,79 ,76 ,49 ,47 ,31

 Kościoł כנסיית פלוריאן הקדוש  
140 ,139 św. Floriana

 Kościoł כנסיית קֹורּפּוס ּכריסטי  
 125 ,48 ,26 ,12 Bożego Ciała

כנסיית קתרינה הקדושה   
 ,12 Kościoł św. Katarzyny

 128 ,48 ,47 ,13
מבט אל הכנסיות של קרקוב   

 48–49
קפלת ּברֹוניסלאָבה הקדושה   

 Kaplica bł. )ְזְבֶייז'יְנֶייץ(
 171 Bronisławy

קפלת מרגרטה הקדושה   
 Kaplica św. )ְזְבֶייז'יְנֶייץ(

 170 Małgorzaty
קפלת מריה הקדושה ממצרים   
 Kaplica św. Marii Egipcjanki

 48
 Kaplica קפלת ּפֹוטֹוצקי  

 67 Potockich

)ה(יאֶגלֹונית, השושלת 
 61 Jagiellonowie
קפלת זיגמּונט 67   

יאדוויָגה, המלכה והקדושה 
 153 Jadwiga

אנדרטה 169  
הכנסייה הכרמליטית 153   

הצלב 69  
טירת ואֶבל 63  
קברה 63, 71   

קֹוֶלגיּום יּורידיקּום 80   
קֹוֶלגיּום מאיּוס 108   

שרידיה 69   
יאָמה מיכאליקה, בית־הקפה 

116 Jama Michalika Café
קברט 34   

 Jan יאן אֹולּבראכט, המלך
 121 Olbracht

אנדרטה 28   
הברביקן 116   

קברו 69   
 Jan III יאן השלישי סֹוּבֶייסקי

111 Sobieski
סרקופג 50, 69, 71   

קרב וינה 64  
 Jan z Kęt, Święty יאן מֶקנטי

כנסיית אנה הקדושה 110   
קֹוֶלגיּום מאיּוס 109   

שרידיו 111  
יאן קאנטי, Jan Kanty ראו יאן 

מֶקנטי
 Jacek )יאֶצק הקדוש )יקינתוס

  Święty )Hiacynt(
ארון הקודש בכנסייה   

הדומיניקנית 118, 119
קברו 81   

 Jaśkiewicz, Jan יאשקֶיביץ', יאן
 135
יהודים

אזור רחוב ֶשרֹוָקה 122   
בית־הקברות היהודי החדש 10,   

 125 ,51 ,12
בית־הקברות הרמ"א 10, 12,   

 124–25 ,123 ,50–51
בתי־קברות 51–50  

גטו 37, 127  
המפעל של שינדלר 11, 12,   

158

הקהילה היהודית בקרקוב   
 126–27

מוזיאון יהודי גליציה 43, 44,   
 124

פסטיבל התרבות היהודית   
 Festiwal Kultury Żydowskiej

 55
קברים יהודיים 122   
רובע קאז'ימֶייז' 121   

ראו גם בתי־כנסת   

 54 Juvenalia יּוֶבנאלָיה
יֹוגאיָלה, הדוכס הגדול של ליטא 

 Jogaila, Grand Duke of
Lithuania ראו ולדיסלאב השני 

יאגֶיילֹו, המלך 
יּודיָתה )אישתו של ולדיסלאב 

 81 Judyta )הרמן
 Muzeum יוזף ֶמהֹוֶפר, מוזיאון

149 Jozefa Mehoffera
יוחנן המטביל 101 

 Kościoł św. יוחנן הקדוש, כנסיית
 113 Jana

יוחנן פאולוס השני, האפיפיור 
 106 John Paul II

ארמון ההגמונים 106   
ביקורו בקרקוב 39–38   

בית הדיקן 84  
המוזיאון לאמנות דתית 11, 44,   

 84
ואדֹוביֶצה 160  

מוזיאון הקתדרלה 64   
מותו 39   

מינויו כאפיפיור 38   
פסלו 106   

שדות ּבלֹונָיה 149   
תושביה הנודעים של קרקוב 52   
יוחנן פאולוס השני, נמל־התעופה 

 John Paul II הבינלאומי
 ,213 International Airport

 220–21
 Święto יום העצמאות
56 Niepodległości

 Tłusty יום חמישי השמן
 57 Czwartek

יום כל הנשמות, פסטיבל הג'אז 
 Krakowskie Zaduszki

 56–57 Jazzowe
יום כל הקדושים 56 

יום ראשון של הדקלים 54 

יום שישי הטוב 54 
יום שלישי השמן 57

 Jungingen, יּונגינֶגן, אּורליך פון
140 Ulrich von

 Kościół św. יוסף הקדוש, כנסיית
 49 Józefa

225 Joka יֹוָקה, השכרת רכב
 ,212 Jordan Park יֹורָדן פארק

 213
225 Europcar יורופקאר

 Juszczyk, יּושצ'יק, סטניסלאב
135 Stanisław

Jerzy, Master ֶיז'י, רב־האמן
גבירתנו של הייסורים 88   

ֶיז'ָמנֹובסקי, מאוזוליאום 
 Jerzmanowski Mausoleum

 50
יין 189 

ילדים
טיול עם ילדים 212, 213  

מלונות 178  
ימי־הביניים 27–24 

ינשופים )חרֹומי( 168 
 Jakubowicz, יעקובוביץ', יצחק

124 Isaak
)ה(יפני, מאנָגה המרכז לאמנות 

 Muzeum Sztuki iולטכנולוגיה
 Techniki Japońskiej

206 ,204 ,45 Manggha
)ה(מיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 42 
ירידים 197, 203 

ישועים 
 Jesuit הכנסייה הישועית  

136–37 ,132 ,49 ,36 Church
כנסיית ברברה הקדושה 98   

כנסיית פטרוס ופאולוס   
הקדושים 49, 82 

כ
כושר, חדרי 205, 207 

כייסים 214
 ,10 Rynek Głowny כיכר השוק
 100–103 ,90 ,41 ,21 ,13 ,12
ביקורו של יוחנן פאולוס השני   

 38–39
מפת רחובות מאוירת 93–92   
)ה(כיכר התת־קרקעית, מוזיאון 

99 ,12 Podziemia Rynku
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ּפאלאץ שטּוקי )האגודה   
לאמנויות( 107 

 Malecki, מאֶלצקי, ּבֹוֶלסלאב
87 Bolesław

מאנָגה - המוזיאון היפני לאמנות 
 Muzeum Sztuki i ולטכנולוגיה
 Techniki Japońskiej Manggh

 206 ,204 ,45 ,42
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 42 
מאנָגה יאֶשנסקי, פליקס 

 Manggha Jasieński, Feliks
 42

 Magnasco, מאניאסקֹו, אֶלָסנדרֹו
 Alessandro

נוף 115   
 Plac Mariacki מאריאצקי, כיכר

98 ,93
מבצעי סוף העונה 197 

 Wieża מגדל בית־העירייה
 99 ,92 ,13 ,10 Ratuszowa

מגדלים, כיפות וצריחים מחודדים 
בקרקוב 49–48 

Mehoffer, Józef ֶמהֹוֶפר, יוזף
בית הגלובוס 141   

דיוקנה של גברת ֶמהֹוֶפר 149   
המוזיאון הלאומי בקרקוב 45   

כנסיית מריה הקדושה 95  
מוזיאון יוזף ֶמהֹוֶפר 149   
קפלת הצלב הקדוש 70   

156 ,13 Mogiła מֹוגיָווה
)ה(מודרניסטית, קרקוב 35–34, 

 36
)ה(מוזיאון הלאומי בקרקוב 
 Muzeum Narodowe w

 13 Krakowie
ֶאאּורֹוֶּפאּום 147   

ארמון ההגמון אראזם צ'ֹוֶלק 13,   
 84 ,78

בית שֹולאיסקי 12, 112   
המבנה המרכזי 42, 51–150   
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 45–44 
מוזיאון ֶאֶמריק הּוֶטן-ָצ'ּפסקי   

 148
מוזיאון יוזף ֶמהֹוֶפר 149   

 Muzeum מוזיאון התעופה הפולני
 156 ,13 Lotnictwa Polskiego

בית שֹולאיסקי 12, 112   
הטירה המלכותית 10, 11, 12,   

 72–73 ,43

הכיכר התת־קרקעית 12, 99   
המפעל של שינדלר 11, 12,   

 158
מוזיאון האוניברסיטה היאֶגלֹונית   

 108
 Fundacja קרן ולדימיר הקדוש  

 ,78 ,45 ,44 św. Włodzimierza
 84–85

מוזיאון התעשייה והטכנולוגיה 
 Gmach dawnegoלשעבר

Muzeum Techniczno-
146 ,145 Przemysłowego

)ה(מוזיאון לאמנות דתית 
 Muzeum Archidiecezjalne

 84 ,78 ,45 ,44 ,13 ,11
)ה(מוזיאון לארכיאולוגיה 

 ,45 Muzeum Archeologiczne
 168 ,85 ,78

המיטב של קרקוב: מוזיאונים   
וגלריות 42 

 Muzeum ה(מוזיאון לטבע(
 87 ,45 Przyrodnicze
מוזיאונים וגלריות )כללי( 

דמי כניסה 211   
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 43–42 
מבט אל המוזיאונים והגלריות   

של קרקוב 45–44 
שעות פתיחה 211   

מוזיאונים וגלריות )לפי שם( 
147 Europeum ֶאאּורֹוֶּפאּום  
ארמון ההגמון אראזם צ'ֹוֶלק   

 Pałac biskupa Erazma Ciołka
 84 ,78

 Bunkier 'בונקר האמנות'  
 107 ,45 ,11 Sztuki

בית מאֵטייקֹו 12, 43, 116   
גן האמנויות מאלֹוּפֹולסָקה   

 Małopolski Ogrod Sztuki
147

האקדמיה לאמנויות יפות   
 Akademia Sztuk Pięknych

 138
האקדמיה לכרייה ולמטלורגיה  

Akademia Górniczo-Hutnic-
 152 ,37 ,36 za

הגלריה לאמנות פולנית מהמאה   
 Galeria Sztuki התשע־עשרה

 Polskiej XIX wieku w
 ,45 ,43 Sukiennicach

 104–105

 Muzeum המוזיאון האתנוגרפי  
125 ,45 Etnograficzne

המוזיאון הלאומי בקרקוב   
 Muzeum Narodowe w

 ,78 ,44–45 ,42 ,13 Krakowie
 150–51

המוזיאון לאמנות בת־זמננו   
 Muzeum Sztuki  בקרקוב

 ,45 Współczesnej )MOCAK(
 158–59

המוזיאון לאמנות דתית   
 Muzeum Archidiecezjalne

 84 ,78 ,45 ,44 ,13 ,11
המוזיאון לארכיאולוגיה   

 ,42 Muzeum Archeologiczne
168 ,85 ,78 ,45

 Muzeum המוזיאון לטבע  
 87 ,45 Przyrodnicze

התיאטרון הישן 107   
התערוכה 'ואֶבל האבודה' 63,   

 64–65
מאנָגה - המוזיאון היפני   

לאמנות ולטכנולוגיה 42, 45, 
 206 ,204

מוזיאון ֶאֶמריק הּוֶטן-ָצ'ּפסקי   
 Muzeum im Emeryka

148 ,145 Hutten-Czapskiego
מוזיאון האוניברסיטה היאֶגלֹונית   

 Muzeum Uniwersytetu
 Jagiellońskiego Collegium

 44 Maius
מוזיאון הפארק הלאומי אֹויצֹוב   

Muzeum Ojcowsk-  )אֹויצֹוב(
 158 iego Parku Narodowego
מוזיאון הציד )נֶייּפֹולֹומיֶצה( 157   

 Muzeum מוזיאון הקתדרלה  
 64 ,62 Katedralne

מוזיאון התעשייה והטכנולוגיה   
 Gmach dawnego לשעבר

Muzeum Techniczno-
 146 ,145 Przemysłowego

מוזיאון יהודי גליציה   
 Żydowskie Muzeum Galicja

124 ,44 ,43
 Muzeum מוזיאון יוזף ֶמהֹוֶפר  

 Jozefa Mehoffera149
 Muzeum מוזיאון צ'ארטֹוריסקי  

 ,45 ,43 ,11 Czartoryskich
 114–15

 Muzeum מוזיאון קרקוב  
 Historyczne Miasta Krakowa

101 ,99 ,98 ,92 ,44 ,42

כנסיות, המשך 
רֹוטּונָדת מריה הקדושה )גבעת 

 Rotunda Feliksa I )ואֶבל
 65 Adaukta Wawel

 Kościoł ה(כנסייה הדומיניקנית(
 118–19 ,48 Dominikanow

היסטוריה 25, 32   
המיטב של קרקוב: כנסיות 47   
49 Zbaraski קפלת זּבאראסקי  

כסף 17–216
כספומטים 216 

כרוניקה עולמית )שיֶדל( 26 
 ISIC כרטיס סטודנט בינלאומי

212–13
כרטיסי אשראי וחיוב 216 

בחנויות 196   
כרטיסי חיוג 218 

כרטיסים
אוטובוס 221, 226  

אוטובוס בינמדינתי 223   
חשמלית 226  
טיסה 21–220  

למופעי בידור 202, 206   
סירת-חשמלית 225  

רכבת 222  
כרטיסנים 226 

כריסטופורוס הקדוש 98 
 Ulica כרמליצָקה, רחוב

 153 Karmelicka
)ה(כרמליתיות היחפות, מסדר 

 Karmelitanek Bosych הנזירות
כנסיית הנזירות הכרמליתיות   

היחפות 35, 133, 35–134 
כנסיית העיבור בלא חטא 134   

כנסיית מרטינוס הקדוש 81   
כרמליתים, ראו הכרמליתיות 

היחפות, מסדר הנזירות 
 Kościoł ה(כרמליתית, הכנסייה(

 153 Karmelitow
כתבי־עת 219

ל
 Leonardo da לאונרדו ָדה וינצ'י

 Vinci
הגברת עם ההרמין 11, 45, 115   

מוזיאון צ'ארטֹוריסקי 45   
 Louis of לאיוש משושלת אנז'ּו

 Anjou
קברו 71   

98 Lajkonik לאיקֹוניק

לאנצקֹורֹונסקי, בית )תחת 
 Kamienica Pod )האוונגליסטים

 Ewangelistami
 103 )Lanckorońskich(

 Laszczka, לאשצ'ָקה, קֹונסטאנטי
107 ,42 Konstanty

 Loegler, ֶלגֶלר, רֹומּואלד
 152 Romuald

 Lubomirska, לּוּבֹומירסָקה, אנה
 117 Anna

לּוּבֹומירסָקה, משפחת 
 157 Lubomirski

לּוּבֶיינסקי, ההגמון קאז'ימֶייז' 
 łubieński, Bishop Kazimierz

קברו 71   
 131 Lubicz 'לּוּביץ

 Teatr Ludowy לּודֹובי, תיאטרון
206 ,204

 LOT Polish לוט פוליש איירליינס
221 ,220 Airlines

 ,45 Lotto, Lorenzo לֹוטֹו, לורנצו
147

22 Lusatian לוסטיאנית, תרבות
לּוצ'י ִדי נאָרה )מיטֹוראי( 78 

 Lucius לּוציּוס השלישי, האפיפיור
140 III

 Straube, לּוקאש, סטראּוֶּבה
27 Łukasz

173 Leo, Juliusz ליאו, יּוליּוש
107 Leitner, Jan ַלייטֶנר, יאן

 Liskowicz, Jan ליסקֹוביץ', יאן
141

Lem, Stanisław ֶלם, סטניסלאב
המיטב של קרקוב: אישים   

חשובים 52 
Lenartow-  ֶלנארטֹוביץ', תיאופיל

 icz, Teofil
129 sarcophagus סרקופג  

לסביות, מטיילות 212 
לפידי נירון קיסר )ֶשמיראדז'קי( 

 44 ,43
 Izba לשכת המסחר והתעשייה
 Przemysłowo-Handlowa w

35 Krakowie
לשכת מידע לתיירים 210, 211, 

 213
 InfoKraków לשכת מידע לתיירים

 213 ,206 ,204
 Leszek the ֶלֶשק השחור, הדוכס

113 Black

מ
 Madeyski, מאֵדייסקי, אנטוני

 Antoni
ֶסנֹוטאף של המלך ולדיסלאב   

השלישי מווארָנה 71 
ּפאלאץ שטּוקי )האגודה   

לאמנויות( 107 
קברה של המלכה יאדוויָגה 71   

64 Maur ָמאּור, ההגמון
 ,12 Dom Matejki מאֵטייקֹו, בית

 116 ,33
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 43 
 Matejko, Jan מאֵטייקֹו, יאן

בית מאֵטייקֹו 33, 43, 116   
האקדמיה לאמנויות יפות   

 140–41
המוזיאון הלאומי בקרקוב 45   

המיטב של קרקוב: אישים   
חשובים 53 

ֶורניהֹוָרה 105  
כנסיית מריה הקדושה 95  

פסל־חזה של יאן מאֵטייקֹו 138   
פתיחת הסרקופג של קאז'ימֶייז'   

הגדול 32
קאז'ימֶייז' המשקם 25   

קֹוֶלגיּום נֹובּום 106   
תרשים הכנה לציור ז'אן ד'ארק   

 43
 Plac Matejki מאֵטייקֹו, כיכר

מפת רחובות מאוירת 39–138   
 Maeterlinck, מאטרלינק, מוריס

 35 Maurice
 Majewski, מאֶייבסקי, תֹומאש

 107 Tomasz
 Pałac מאלאחֹובסקי, ארמון

 100 Małachowskich
מאלאחֹובסקי, ההגמון יאן 

 Małachowski, Jan
כנסיית נזירות הביקור 141   

קברו 71   
מאלֹוּפֹולסָקה, גן האמנויות 

 Małopolski Ogrod Sztuki
 147

 Malczewski, מאלֶצ'בסקי, יאֶצק
Jacek

האקדמיה לאמנויות יפות 138   
מותה של ֶאֶלנאי 105  

ניקה של הליגיונים 150  
סרקופגים 129  
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מכונית 223 
השכרת רכב 225  

חניה 223, 225  
נהיגה במצב שכרות 214, 223   

נהיגה בקרקוב 25–224   
סינדול הרכב 225   

פשיעה 214   
מכס, מידע 210, 213 

מלונות 83–176 
הזמנות 77–176   

הנחות 177  
חדישים 82–181   

יוקרה 83–182   
ילדים ב- 178   

מורשת 81–180   
מטיילים נכים 178   

מתקנים 177  
עלויות חבויות 177   
מלונות 79–178, 183

Hostel-  מלונות, אתר הזמנת
 179 world

מלח 13
 80 ,77 Szlak Solny דרך המלח  

ְוֶייליצ'ָקה 158  
מלחמת־העולם הראשונה 34, 36 

בית־הקברות הצבאי 50   
מלחמת־העולם השנייה 21, 38 

בית־הקברות הצבאי 50   
בית־הקברות הרמ"א 123, 125   

הכיבוש הנאצי 36, 37, 127   
מנזר הקלריסות העניות 

 Klasztor ubogich )גרֹודז'יסקֹו(
 159 sióstr św. Klary

מנזרים
המנזר הָקָמלדֹולי 13, 172   

טינֶייץ 159   
מֹוגיָווה 13, 156   

מנזר אבות התחייה 39   
מנייריסטיות, כנסיות 49 

מסדר ההוספיטלרים, כנסיית 
 ,49 Kościoł Bonifratrow of

 128
מסילות רכבת ראו רכבת 

מסים, מע"מ 196 
מסלולי הליכה בקרקוב 203, 224 

לאס וֹולסקי )יער וֹולסקי(   
 172–73

שעה בְזְבֶייז'יְנֶייץ 71–170   
שעתיים בּפלאנטי 69–168  

מסעדות 95–184 
אוכל צמחוני 185   

ברים של וודקה-והרינג 184   
טעמיה של קרקוב 87–186   

לאכול בלילה 85–184   
מה שותים בקרקוב 89–188   

מחירים וטיפים 185   
קפטריות 184   

שעות פתיחה 211  
ראו גם אוכל ומשקאות   

מע"מ 196
מערות

אֹויצֹוב 158   
 Smocza Jama מאורת הדרקון  

65 ,62 ,12 ,11
מפות

אזור רחוב ֶשרֹוָקה 23–122   
גבעת ואֶבל 61, 63–62   

הבארוק בקרקוב 30   
המיטב של קרקוב: כנסיות   

46–47
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 43–42 
הרבעים אֹוקּול וסטראדֹום 77   

הרובע העתיק 91   
הרנסאנס בקרקוב 28   

ֶוסֹוָלה, קֶלּפאז' וּביסקּוּפֶייה 131   
ְזְבֶייז'יְנֶייץ, מסלול הליכה   

170–71
חשמליות ואטובוסים ראו קפל   

הכריכה האחורית
כיכר השוק 93–92   

כיכר מאֵטייקֹו 39–138   
מסלול הליכה בלאס וֹולסקי   

)יער וֹולסקי( 73–172 
מפת רחובות 37–228   

מרכז אירופה 14   
מרכז קרקוב 19–18   

נתיבי החשמלית 227   
פולין 15–14   

ּפיאֶסק ונֹובי שביאט 143   
ּפלאנטי 69–168   

ָקלבארָיה ֶזּבז'ידֹובסָקה )הצליבה   
בגולגלתא( 161 

קרקוב הגותית 26   
קרקוב המודרניסטית 34   

קרקוב וסביבותיה 15, 17–16   
קרקוב רבתי 155, 167  

קרקוב של ימי־הביניים 24   

רובע קאז'ימֶייז' 121   
רחוב ּפילסּודסקי 45–144   

רחוב קֹוֶּפרניָקה 33–132  
תושביה הנודעים של קרקוב   

 52–53
)ה(מפקד )קז'יז'אנֹובסקי( 36 

מצעד חיל הפרשים )קֹוסאק( 37
 Obserwatorium מצפה כוכבים

 135 ,133 ,31 Astronomiczne
מקדש בתולת הסלע 

מסלול הליכה בלאס וֹולסקי   
)יער וֹולסקי( 173 

)ה(מרד ראש העיר אלברט 
 ,26 Albert, wójt of Krakow

 117
 Mrożek, מרֹוֶז'ק, סלאבֹומיר

 Sławomir
המיטב של קרקוב: אישים   

חשובים 53 
 Kościoł מרטינוס הקדוש, כנסיית

 81 ,79 ,10 św. Marcina
מריה הקדושה וישו התינוק 

)קאֶטָנה( 114 
 Kościół מריה הקדושה, כנסיית
 ,27 ,18 ,13 ,12 ,10 Mariacki

94–97 ,93 ,50 ,48 ,47 ,41
מרכבה עם ארבעה סוסים 

 104 Czwórka )ֶחלמֹונסקי(
 Krakow מרכז הכנסים של קרקוב

 Congress Centre
39 )ICE Kraków(

מרכז התרבות 'דבֹוֶרק 
 Centrum 'ִּביָאלֹוּפרֹונדניצקי

 Kultury Dworek
 206 Białoprądnicki

מרכז התרבות הבינלאומי 
 Międzynarodowe Centrum

 39 Kultury
בית העורב 103   

מופעים בשפה זרה 206   
 Marconi, מרקוני, ליאונרד

Leonard
פסלו של תאֶדאּוש קֹושצ'ּושקֹו   

 64
 Kościoł מרקוס הקדוש, כנסיית

 112 ,49 św. Marka
ֶמרקּוריּוש ּפֹולסקי 30 

משטרה 15–214 
משקאות חריפים 214 
הגבלות נהיגה 223   

מה לשתות בקרקוב 89–188   

פסטיבל המוסיקה הבינלאומי   
בקרקוב העתיקה 55

פסטיבל המוסיקה הבינלאומי   
ללהקות צבאיות 55

פסטיבל הקיץ לאופרה   
ולאופרטה 55 

פסטיבל הקיץ למוסיקה עתיקה   
 55

פסטיבל למוסיקה עתיקה 56  
פסטיבל למוסיקת עוגב 54  

פסטיבל סאקרּום ּפרֹופאנּום 56  
מוסיקה, )ה(אקדמיה 

 ,205 Akademia Muzyczna-ל
 206

 Centrum Kultury מועדון תרבות
103

מועדונים 205, 207
מועדונים 205, 207

ניקה של הליגיונים )מאלֶצ'בסקי(  
 Polska ה(מועצה לשמירת הסדר(
 Komisja Likwidacyjna Galicji

 36 i Śląska Cieszyńskiego
מוראביה הגדולה, אימפריית 22, 

 23
Moracze-  מֹוראֶצ'בסקי, מאֵצ'יי

 140–41 wski, Maciej
מֹושָקה, ג'ובאני מריה )ג'ובאני 

 Mosca,)מריה ּפאדֹובאנֹו
 49 ,28 Giovanni Maria

אולם הבדים 29, 104   
קיּבֹוריּום )כנסיית מריה   

 95 Ciborium )הקדושה
מותה של ֶאֶלנאי )מאלֶצ'בסקי( 

 105
מזג־האוויר 57–55

מחול 204
מחנות ריכוז ראו אושוויץ; 

בירקנאו 
מחסן הנשק המלכותי 81 

 Arsenał מחסן הנשק המלכותי
 81 ,79 ,10 Krolewski

מטבע 217
 80 Mitoraj, Igor מיטֹוראי, איגור

לּוצ'י ִדי נאָרה 78   
114 ,45 Meissen ַמייֶסן, חרסינת

מֶיירֹוֶשבסקי, קז'ישטֹוף 
86 Mieroszewski, Krzysztof

 Mieszko מֶיישקֹו הראשון, הדוכס
171 ,23 ,22 I

מיכאלֹוביץ' מאּוֶז'נדֹוב, יאן 
 Michałowicz, Jan z

 49 Urzędowa
מיכאלֹובסקי, פיוטר 

 Michałowski, Piotr
ההוסרים הכחולים 105   

116 Michalik, Jan מיכאליק, יאן
 Michał מיָכל וישניֹובֶייצקי

30 Wiśniowiecki
 Miłosz, Czesław מילֹוש, ֶצ'סלאב

39
המיטב של קרקוב: אישים   

חשובים 53 
סרקופג 129   

 64 Mehler מיֶלר
מים מינרלים 189 

 Münster, מינסֶטר, סבסטיאן
Sebastian

קוסמוגרפיה אוניברסליס 23–22  
 Müntzer, מינֶצר, אנטון ֶגרארד

 128 Anton Gerhard
מיסטֶשיֹוביֶצה, כנסיית 

 Kościół -מקסימיליאן קֹולֶּבה ב
 św. Maksymiliana Kolbego

 39 ,38
 Kościoł ה(מיסיונרים, כנסיית(

 87 ,49 ,31 Misjonarzy
 Mickiewicz, מיצקֶייביץ', אדם

 168 ,52 Adam
עיצוב לפסלו של מיצקֶייביץ'   

בווילנה 151 
קברו 68   

שדרת שלושת המשוררים 152  
מיצקֶייביץ', פסל 12, 34, 93 

דגם 33   
הריסתו 37   

מישקֹובסקי, משפחת 
119 Myszkowski
מכבי אש 214, 215 

 Institut ה(מכון הצרפתי(
206 ,204 Français

)ה(מכון לטכנולוגיה 149 
)ה(מכון לתולדות האמנות 

80 Instytut Historii Sztuki
 Istituto ה(מכון לתרבות איטליה(

206 ,204 Italiano di Cultura
 Institute מכון סרוונטס קרקוב

 ,204 Cervantes de Cracovia
206

מוזיאונים וגלריות, המשך
ּפֶייסקֹוָבה סקאָלה 159   

קֹוֶלגיּום מאיּוס 44   
קריקֹוֶטָקה 45, 85   

מוזיאון מכרה-המלח של 
 Kopalnia Soli ְוֶייליצ'ָקה

158 Wieliczka
Modrzejew-  מֹוֶז'ֶייבסָקה, הלנה

 ska, Helena
התיאטרון הישן 107   

תושביה הנודעים של קרקוב 52   
 156 Moser, Franz 'מֹוֶזר, פרנץ

 Monti, מֹונטי, אינֹוֶצ'נֶטה
 Innocente

כנסיית אנה הקדושה 110, 111   
 Monti, Carlo מֹונטי, קרלו

כנסיית אנה הקדושה 110, 111   
95 Montelupi מֹונֶטלּוּפי, קבר

Radio Taxi-Part-  מוניות, תחנת
227 ,213 ,212 ner

מונית 221, 227 
למטיילים נכים 212   

מוניות לילה 203–202   
)ה(מונית הקסומה 93 

מֹונצ'ינסקי, פרנצ'יֶשק 
 Mączyński, Franciszek
 Dom pod בית הגלובוס  

 141 Globusem
בית־הקפה יאָמה מיכאליקה   

 116
הכנסייה הישועית 49, 136, 137   

הסמינר לכמרים בֶצ'נסטֹוחֹוָבה   
 87

התיאטרון הישן 107   
כנסיית פלוריאן הקדוש 140   

ּפאלאץ שטּוקי )האגודה   
לאמנויות( 107 

פסלו 137   
מוסיקה 

)ה(פסטיבל העממי של יושבי   
ההר 55 

ג'אז ג'וניורס 54  
חנויות תקליטים 198   

מוסיקה קלאסית 205, 206   
מועדונים 205, 207–206  

פסטיבל הג'אז יום כל הנשמות   
 56–57

פסטיבל הג'אז של קרקוב 55  
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נכים, מטיילים 212, 213
במלונות 178  

נעליים, חנויות 99–198, 201–200 
 Netscher, Caspar ֶנֶצ'ר, קספר

דיוקן של ילד 115  

ס
 Sadecki, Wiktor סאֶדצקי, ויקטור

107
סאונות 205, 207 

Salwator סאלבאטֹור
ְזְבֶייז'יְנֶייץ, מסלול הליכה   

 170–71
סאלבאטֹור, בית־הקברות 

 ,50 Cmentarz Salwatorski
171 ,170

Salomea סאלֹוֶמה המבורכת
גרֹודז'יסקֹו 159   

הכנסייה הפרנציסקנית 88   
סאמֹוסטֶשלניק, סטניסלאב 

Samostrzelnik, Stanisław
דיוקנו של ההגמון פיוטר   

טֹומיצקי 89 
המנזר הציסטרציאני )מֹוגיָווה(   

 156 Opactwo Cystersów
 Baszta סאנדֹומֶייז', מגדל

64 Sandomierska
סאקרּום ּפרֹופאנּום, פסטיבל 

 Sacrum Profanum Festival
56

Sare, Józef סאֶרה, יוזף
קברו 125   

 Sowiński, Józef סֹובינסקי, יוזף
 134

סֹודיסּפאר, דירות להשכרה 
 179 ,178 Sodispar

 Solari, Antonio סֹולארי, אנטֹוני
 128

 Solari, Giovanni סֹולארי, ג'ובאני
141

 Solari, Jacopo סֹולארי, יאקֹוּפֹו
 98

סולידריות )סולידרנֹושץ'( 
 38 Solidarność

Solski, Ludwik סֹולסקי, לודוויק
סרקופג 129   

סוסים, רכיבה על 205, 207 
 Sosnowski, סֹוסנֹובסקי, אוסקר

 83 Oskar
סוציאל-ריאליזם 156

 Stachowicz, סטאחֹוביץ', מיָכל
 Michal

ציסטרציאני, מנזר )מֹוגיָווה( 156   
תאֶדאּוש קֹושצ'ּושקֹו נשבע   

אמונים בכיכר השוק 20 
 Stachurska, סטאחּורסָקה, ֶנָנה

Nena
דיוקנה 36   

 Stachiewicz, סטאחֶייביץ', פיוטר
 136 Piotr

157 Staniątki סטאניאֹונטקי
סטאנצ'יק )ויצ'ּולקֹובסקי( 34 

סטארי ֵתיאֶטר )התיאטרון הישן( 
 ,204 ,107 ,35 ,34 Stary, Teatr

 206
סטֹובאז'יֶשנֶייה ֵתיאֶטרלֶנה 'לאז'ני' 

 Stowarzyszenie Teatralne
 206 łażni

סטודנטים 13–212 
סטניסלאב אוגוסט ּפֹוניאטֹובסקי, 

 Stanisław August המלך
 30 Poniatowski

גלימת ההכתרה 62, 64   
קברו 71   

 Stanisław, סטניסלאב, הקדוש
31 ,26 Święty

המוזיאון לאמנות דתית 84   
הקתדרלה 66  

התהלוכה מוואֶבל אל הכנסייה   
הּפאּולינית שעל הסלע 128 

מות קדושים 25–24   
מותו 25–24   

מצנפת 25  
פסלו 84   

שרידיו 44, 61, 66, 69, 71   
סטניסלאב ֶלם, פארק המדע 
 Ogród Doświadczeń im.

,212 Stanisława Lema 
213

 Stefan סטפן ּבאטֹורי, המלך
Batory

קברו 29, 69, 70   
סטראדֹום, רובע ראו אֹוקּול 

וסטראדֹום, הרבעים 
סטראֶשבסקי, אובליסק 

 169 Straszewski Obelisk
סטראֶשבסקי, פלוריאן 

169 Straszewski, Florian

משקאות חריפים, חנויות מורשות 
למכירת 201 

משקאות ראו אוכל ומשקאות 
משקעים 56

משרד התרבות והמורשת 
 Ministerstwoהלאומית
 Kultury i Dziedzictwa

 213 ,210 Narodowego
 Methodius, St מתודיוס הקדוש

23
מתי לנסוע 210 

נ
נאצים 

אושוויץ 65–162  
בית־הקברות הרמ"א 125   

כיבוש קרקוב 37, 122, 127   
 Nax, Ferdinand נאקס, פרדיננד

113
נהיגה 25–224

נהיגה, רישיון 223 
 156 ,13 Nowa Huta נֹוָבה הּוָטה

היסטוריה 38  
פרעות 39  

נֹובֹודבֹורסקי, ּבארתּולֹומֶיי 
 Nowodworski, Bartłomiej

106
 Nowosielski, נֹובֹוֶשלסקי, ֶיז'י

85 ,44 Jerzy
נֹובי שביאט Nowy świat ראו 

ּפיאֶסק ונֹובי שביאט 
נוף איטלקי )חמֶיילֹובסקי( 45

נוף )מאניאסקֹו( 115 
נוף עם השומרוני הטוב 

)רמברנדט( 115 
 Kościoł נזירות הביקור, כנסיית

 141 Wizytek
 Kościół נזירות פרמונטרה, כנסיית

49 ss. Norbertanek
)ה(ניאוליתי, התקופה 22 

ניאו־קלאסיות, כנסיות 49 
 Nitsch, ניטש, מקסימיליאן

153 Maksymilian
157 Niepołomice נֶייּפֹולֹומיֶצה

 Kościoł ניקולאּוס הקדוש, כנסיית
 134 ,132 ,65 św. Mikołaja

 Nicholas ניקולאי הראשון, הצאר
 100 I, Tsar

 Nicolo da ניקֹולֹו ָדה ָקסטיליֹוֶנה
159 Castiglione

 Stryjeński, סטריֶאנסקי, תאֶדאּוש
Tadeusz

 Pałac ארמון הּוֶטן-ָצ'ּפסקי  
148 Hutten-Czapskich

בית הגלובוס 141  
התיאטרון הישן 107    

מוזיאון התעשייה והטכנולוגיה   
לשעבר 146 

סימבוליסטים 104
סינדול הרכב 225 

סיקֹורסקי, הגנרל ולדיסלאב 
 Sikorski, Władysław

הלווייתו 71   
סיקסט, השכרת רכב 225

סירת-חשמלית 225
סלאצֶקר, צלב )שטֹוס( 95 

 Słowacki, סלֹובאצקי, יּוליּוש
 169 ,105 ,52 Juliusz

קברו 36, 68   
שדרת שלושת המשוררים   

152
סלֹובאצקי, תיאטרון 

 Słowackiego, Teatr im.
 204 ,117 ,33 ,11 Juliusza

Smok סֹמוק, אתר קמפינג 
179

)ה(סמינר לכמרים בֶצ'נסטֹוחֹוָבה 
 Seminarium Częstochowskie

 87
ספורט 205, 207 

 Spielberg, ספילברג, סטיבן
 127 Steven

 101 Pałac Spiski סּפיש, ארמון
 Spezza, סֶּפָצה, אנדריאה

 172 Andrea
ספריות 

 Biblioteka הספריה היאֶגלֹונית  
 152 ,36 Jagiellońska
108 Libraria ליּבראִרָיה  

 Skarga, Piotr סקארָגה, פיוטר
כנסיית ברברה הקדושה 98   

פסלו 83   
 65 Skuba סקּוָּבה הסנדלר

22 Scythians סקיתים
 Skrzynecki, ְסְקשיֶנצקי, גנרל יאן

Jan
קברו 118   

 Skrzynecki, ְסְקשיֶנצקי, פיוטר
100 Piotr

סֶרּברָנה גּוָרה )הר הכסף( 
 Srebrna Góra

מסלול הליכה בלאס וֹולסקי   
)יער וֹולסקי( 172 
סתיו בקרקוב 57–56

ע
עבודות־יד, חנויות 198, 200 
)ה(עיבור בלא חטא, כנסיית 
 Kościoł Niepokalanego
 134 ,133 Poczęcia NMP

 Dom Pod Orłem ה(עיט, בית(
101

עיצוב לאנדרטת מיצקֶייביץ' 
)קּורזאָווה( 33 

עישון 211 
עיתונים 219

עליית מרים, חג 55 
ענתיקות, חנויות 198, 200 

פ
ּפאדֹובאנֹו, ג'ובאני מריה ראו 

מֹושָקה, ג'ובאני מריה 
ּפאדנֶייבסקי, ההגמון פיליפ 

 70 Padniewski, Bishop Filip
ּפאֶדֶרבסקי, איגנאצי יאן 

 140 Paderewski, Ignacy Jan
)ה(ּפאּולינית שעל הסלע, הכנסייה 

 Kościoł Paulinow Na Skałce
 128–29 ,21 ,13

התהלוכה מוואֶבל אל הכנסייה   
הּפאּולינית שעל הסלע 54 

קריפטה 51, 129   
 34 Paon café ָּפאֹון, בית־הקפה

ּפאלאץ שטּוקי )האגודה 
 ,12 Pałac Sztuki )לאמנויות

 107 ,34
פאלקֹוני, ג'ובאני ּבאטיסָטה 

 Falconi, Giovanni Battista
בית־הכנסת רבי אייזק 124   

המנזר הָקָמלדֹולי 172   
כנסיית פטרוס ופאולוס   

הקדושים 83 
 Panufnik, ּפאנּופניק, ָאנדֵז'יי

146 Andrzej
ּפאָקה, פסטיבל מופעי קברט 

54 PaKA w Krakowie
)ה(פארק הלאומי אֹויצֹוב 

 Ojcowski Park Narodowy
158

פארקים וגנים 
ּבראניֶצה 157   

גני התחנה 169   
הגן הבוטאני של האוניברסיטה   

היאֶגלֹונית 133, 135 
לאס וֹולסקי )יער וֹולסקי(   

 172–73
נֶייּפֹולֹומיֶצה 157  

ּפלאנטי 69–168   
שדות ּבלֹונָיה 149   

 Puget, Ludwik ּפּוֶגט, לודוויק
116

ּפֹודקֹובינסקי, ולדיסלאב 
Podkowiński, Władysław

טירוף חושים 104   
 Pałac Potockich ּפֹוטֹוצקי, ארמון

 102
 Potocki, 'ּפֹוטֹוצקי, ְולֹודז'ימֶייז

 Włodzimierz
פסלו 70   

 100 Potocki ּפֹוטֹוצקי, משפחת
 Kaplica ּפֹוטֹוצקי, קפלת

 70 ,67 Potockich
 117 Putz, Alfred ּפּוטץ, אלפרד

Pol, Wincenty ּפֹול, וינֶצנטי
סרקופג 129   

פולוניה )ויסּפיאנסקי( 150 
 Młoda פולין הצעירה, תנועת

149 Polska
פולין הקטנה )מאלֹוּפֹולסָקה( 

 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 

 Polish Society for the הנכים
 Rehabilitation of the

 213 Disabled
)ה(פולנית, האקדמיה למדע 

Gmach Polskiej Aka-  ולאמנות
 112 demii Umiejętności
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רחוב ּפילסּודסקי: מפת רחובות   
מאוירת 45–144 

 Kościoł ה(פיאריסטית, הכנסייה(
113 ,49 Pijarow

המיטב של קרקוב: כנסיות 47  
ּפיבניָצה ּפֹוד ָּבָרנאמי, קברט 
 Piwnica Pod Baranami

 100 ,38 Cabaret
פיבניָצה ּפֹוד ָּבָרנאמי, קברט 
 Piwnica Pod Baranami

 100 Cabaret
ּפיֹוטרֹובצ'יק, הוצאה לאור 

30 Drukarnia Piotrkowczyka
 Pittoni, ּפיטֹוני, ג'ובאני ּבאטיסָטה

94 Giovanni Battista
 Pietrzyk, ּפֶייטז'יק, ֹוויֶצ'ך

49 Wojciech
 Pieskowa ּפֶייסקֹוָבה סקאָלה

 159 ,154 Skała
)ה(פילהרמונית, אולם התזמורת 

 146 ,145 Filharmonia
פיליּפקֶייביץ', סטניסלאב 

 Filipkiewicz, Stanisław
אולם התזמורת הפילהרמונית   

 146
 Piłsudski, ּפילסּודסקי, מרשל יוזף

 52 Józef
דיוקנו 36   

הלווייתו 37, 71  
יחידת הרובאים 35   

מדים 150   
ניקה של הליגיונים )מאלֶצ'בסקי(   

 Piłsudski, ּפילסּודסקי, רחוב
Ulica

מפת רחובות מאוירת 45–144   
 Kopiec ּפילסּודסקי, תל

 Piłsudskiego
מסלול הליכה בלאס וֹולסקי   

)יער וֹולסקי( 173 
 128 Piltz, Josef ּפילץ, יוזף
ּפיסקֹורסקי, האב סבסטיאן 

 ,110 Piskorski, Sebastian
 159

 71 Vischer פישר, סדנת
 13 ,12 ,11 Planty ּפלאנטי

מסלול הליכה של שעתיים   
באזור ּפלאנטי 69–168 

213 Planty Park ּפלאנטי, פארק

 Placidi, ּפלאצ'ידי, פרנצ'סקו
 Francesco

בית ראשי המנזר   
הציסטרציאניים מֶיינֶז'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   

סֹוּבֶייסקי 69 
 Kaplica קפלת ליּפסקי  

70 Lipskich
 Pellegrini, ֶּפֶלגריני, מרטינֹו

 148 Martino
 70 Flötner, Peter פלּוטֶנר, פיטר
 140 Florian, św פלוריאן הקדוש
 Kościoł פלוריאן הקדוש, כנסיית

 140 ,139 św. Floriana
 Brama פלוריאן הקדוש, שער

 113 ,10 Floriańska
 Ulica פלֹוריאנסָקה, רחוב

 116–17 ,12 ,10 Floriańska
 64 Pleitner, Jan ּפַלייטֶנר, יאן
פליקס הקדוש, כנסיית נזירות 
 ,49 ,33 Kościoł Felicjanek

 146 ,145
 Penderecki, ֶּפנֶדֶרצקי, קז'ישטֹוף

 Krzysztof
אולם התזמורת הפילהרמונית   

 146
המיטב של קרקוב: אישים   

חשובים 53 
)ה(פסטיבל הבינלאומי למוסיקה 

 International בקרקוב העתיקה
 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 

 International אלטרנטיבי
 Festival of Alternative

54 Theatre
פסטיבל הסרטים של קרקוב 

 Krakowski Festiwal Filmowy
54

 Fontana, פֹונטאָנה, ָּבלָדסאֶרה
 Baldassare

הכנסייה הדומיניקנית 119   
הכנסייה הפרנציסקנית 31   

כנסיית אנדריאס הקדוש 80   
כנסיית אנה הקדושה 46, 110,   

 111
ּפֹוניאטֹובסקי, הנסיך יוזף 

 Poniatowski, Prince Józef
קברו 32, 51, 71   

ּפֹוניאטֹובסקי, סטניסלאב אוגוסט 
ראו סטניסלאב אוגוסט 

ּפֹוניאטֹובסקי, המלך 
פוסט-אימפרסיוניזם 36 

 Popiel, Antoni ּפֹוּפֶייל, אנטוני
פסלו של תאֶדאּוש קֹושצ'ּושקֹו   

 64
ּפֹוּפלאבסקי, סטניסלאב 

140 Popławski, Stanisław
 Pokutyński, ּפֹוקּוטינסקי, פיליפ

 Filip
אולם התזמורת הפילהרמונית   

 146
בית־עיריית קאז'ימֶייז' 125   
האקדמיה הפולנית למדע   

ולאמנות 112 
כנסיית אחיות החסד 139   

 Kościół כנסיית ונסן דה פול  
 św. Wincentego de Paul

 141 ,139
רחוב כרמליצָקה 153   

 36 Formists פורמיסטים
 Ptaszycki, ּפטאשיצקי, תאֶדאּוש

156 Tadeusz
פטרוס והרועה, כנסיית 

 Kościół św. Piotra )ואדֹוביֶצה(
 160 Apostoła

פטרוס ופאולוס הקדושים, כנסיית 
 Kościoł św. św. Piotra i

 ,47 ,31 ,30 ,19 ,13 ,10 Pawła
 82–83 ,79 ,76 ,49

 22 Piast ּפיַאסט, שושלת
שלטי אצולה 27–26  

 Piasek and ּפיאֶסק ונֹובי שביאט
 143–53 Nowy Świat

המוזיאון הלאומי בקרקוב   
 150–51

מלונות 83–180   
מסעדות 193   

מפת האזור 143   

)ה(פסטיבל העממי של יושבי ההר 
55 Highlander Folk Festival

פסטיבל הקיץ לאופרה ולאופרטה 
55 Letni Festiwal Opery

פסטיבל הקיץ למוסיקה עתיקה 
 Summer Early Music Festival

 55
)ה(פסטיבל למוסיקת עוגב 

 Festiwal Dni Muzyki
54 Organowej w Krakowie

 Festiwal פסטיבל מוסיקה עתיקה
 56 Muzyki Polskiej
פסטיבלים 57–54, 203

פסלים 
אדם מיצקֶייביץ' 12, 33, 34,   

93 ,37
ארתור גרֹוטֶגר 169   

ברברה הקדושה 142   
האפיפיור יוחנן פאולוס השני   

106
86 ,37 Józef Dietl יוזף דיטל  
169 Lilla Veneda ִליָלה ֶוֶנָדה  

מיָכל ּבאלּוצקי 169   
נגן הנבל 169   

ניקולאּוס קופרניקוס 106, 169   
פרנצ'יֶשק מֹונצ'ינסקי 137   

קולנול נארציז ויאטר-זאבֹויני   
 169

תאֶדאּוש ּבֹוי-ֶז'ֶלנסקי 168  
תאֶדאּוש קֹושצ'ּושקֹו 37, 62,   

64
ראו גם אנדרטאות  

 Provano, ּפרֹובאנֹו, ּפרֹוסֶּפרֹו
 29 Prospero

קברו 119   
 Freudenthal, פרֹוינדנטאל, יאן

 117 Jan
 Pronaszko, ּפרֹונאשקֹו, זּביגִנֶייב

 Zbigniew
עיצוב לפסלו של מיצקֶייביץ'   

בווילנה 151 
 158 Prądnik ּפרֹונדניק

פרֹונצ'קֶייביץ', אנטוני 
 Frączkiewicz, Antoni

כנסיית אנה הקדושה 111   
כנסיית המיסיונרים 87  

כנסיית יוחנן הקדוש 113   
פרחים, מוכרי 199, 201 

 Preisner, ּפַרייזֶנר, זּביגִנֶייב
 100 Zbigniew

 Pryliński, ּפרילינסקי, תֹומאש
 Tomasz

אולם הבדים 104   
בית מאֵטייקֹו 116   

 Frycz, Karol פריץ', קרול
בית־הקפה יאָמה מיכאליקה   

 116
ֶז'לֹוני ּבאלֹוניק קברט 35   
פרנסיסקו חאווייר, הקדוש 

82 Francisco Javier
 Franz פרנץ יוזף, קיסר אוסטריה

,Joseph
בית־החולים של מסדר   

ההוספיטלרים 125 
הקיסר פרנץ יוזף נכנס לקרקוב   

ב־1880 )קֹוסאק( 33–32 
)ה(פרנציסקנים החדשה, כנסיית 

 112 Kościoł Reformatow ,51
)ה(פרנציסקנית, הכנסייה 

 ,12 Kościoł Franciszkanow
88–89 ,48 ,40

המיטב של קרקוב: כנסיות 46  
חג המולד 57  

לוחיות זיכרון 31   
ציורי קיר 34, 88  

תהלוכות יום שישי הטוב 54   
ּפֶשדמֶיישֶצ'ה מיקֹולאיסקֶייה 

 Przedmieście Mikołajskie
131

ּפשיּביֶשבסקי, סטניסלאב 
34 Przybyszewski, Stanisław

כרזה 35  
רחוב כרמליצָקה 153   

פשיעה 15–214
ּפֶשמיסלאב השני, המלך 

 Przemysław II
קברו 71   

 70 Pskov ּפשקֹוב, אסכולת
פתיחת הסרקופג של קאז'ימֶייז' 

הגדול )מאֵטייקֹו( 32 

צ
 Czajikowski, צ'איקֹובסקי, יוזף

146 Józef
צ'ארטֹוריסָקה, הנסיכה איזבלה 

 Czartoryska, Princess
 114 Izabella

צ'ארטֹוריסקי, הנסיך ולדיסלאב 
114 Czartoryski, Władysław

 Muzeum צ'ארטֹוריסקי, מוזיאון
 ,45 ,33 ,11 Czartoryskich

 114–15
המיטב של קרקוב: מוזיאונים   

וגלריות 43 
צ'ארטֹוריסקי, משפחת 

 135 Czartoryski
 Czarniecki, צ'ארנֶייצקי, סטפן

 86 Stefan
צבא המולדת )ארמייה קָריֹוָבה( 

 85 Armia Krajowa )AK(
צבאי, בית־קברות 50 

 Ciołek, צ'ֹוֶלק, ההגמון אראזם
 84 ,78 Erazm

 Czechowicz, ֶצ'חֹוביץ', שימֹון
 Szymon

הכנסייה הפיאריסטית 113   
הכנסייה הקפוצ'ינית 148   

כנסיית אנה הקדושה 111   
Cistercians ציסטרציאנים

מֹוגיָווה 156   
צ'כים 24

102 Cellari ֶצ'לארי, משפחת
 Kościoł ה(צלב הקדוש, כנסיית(

117 ,48 ,27 św. Krzyża
)ה(צליבה )ִאיל גּוֶארצ'ינֹו( 67, 70 

)ה(צליבה בגולגלתא, אתרי
ָקלבארָיה ֶזּבז'ידֹובסָקה )הצליבה   

בגולגלתא( 61–160 
 Bractwa ה(צלפים, אחוות(

 Kurkowego
התרנגול של אחוות הצלפים 29   
הכתרתו של 'מלך' הצלפים 55   
 148 Ceroni, Carlo ֶצ'רֹוני, קרלו

ק
 Ratusz קאז'ימֶייז', בית־העירייה

 125 kazimierski
קאז'ימֶייז' 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 48, 125   
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 Ulica קאנֹוניָצ'ה, רחוב
 81 ,13 Kanonicza

 Kantor, קאנטֹור, תאֶדאּוש
Tadeusz

אמבלאז' 151  
המיטב של קרקוב: אישים   

חשובים 53 
קברו 39   

קריקֹוֶטָקה 45   
תיאטרון קריקֹוט 2 85   

 Kaczyński, Lech קאצ'ינסקי, ֶלך
 39

קברו 51   
קאצ'מארסקי, ולדיסלאב 

Kaczmarski, Władysław
החברה הרפואית 134  

כנסיית אחיות הלב הקדוש של   
ישו 148 

קאָרה מוסטפא, הווזיר הגדול 
 64 Kara Mustafa

 Grób קבר החייל האלמוני
 36 Nieznanego Żołnierza

קברט 204, 206 
קברט ֶז'לֹוני ּבאלֹוניק 116   

קברט פיבניָצה ּפֹוד ָּבָרנאמי   
 100
קברים 

יהודיים 122  
ראו גם בתי־קברות   

)ה(קדושים המגינים של אירופה 
 23

קדושים ישועים )אלגארדי( 114 
קהילת קזימיר 122 

קּוּביָנה, תיאודור, ההגמון של 
 Kubina, Teodor, ֶצ'נסטֹוחֹוָבה

87 of Częstochowa
קודי חיוג 218 

 Kozłowski, קֹוזלֹובסקי, דאריּוש
 39 Dariusz

 Kolbe, קֹולֶּבה, מקסימיליאן
163 ,37 Maksymilian

 Collegium קֹוֶלגיּום יּורידיקּום
 80 Iuridicum

 Collegium Maius קֹוֶלגיּום מאיּוס
 108–109 ,41 ,27 ,12 ,11

מוזיאון האוניברסיטה היאֶגלֹונית   
 Muzeum Uniwersytetu

 Jagiellońskiego Collegium
44 Maius

קֹוֶלגיּום נֹובֹודבֹוריאנּום 
 Collegium Nowodvorianum

106–107
 Collegium קֹוֶלגיּום נֹובּום

168 ,106 ,33 Novum
 Kołłątaj, Hugo קֹולֹונטאי, הוגו

אקדמיית קרקוב 31   
מפה פנורמית של קרקוב 31   

מצפה כוכבים 135  
קולנוע 205, 206

אטיוד פסטיבל הסרטים   
הבינלאומי 56 

פסטיבל הסרטים של קרקוב 54   
קולנוע ראו סרטים 

Kuntze, Tade-  קּונטֶצה, תאֶדאּוש
87 usz

 Konieczny, קֹונֶייצ'ני, זיגמּונט
100 Zygmunt

 Konieczny, קֹונֶייצ'ני, מריאן
Marian

אנדרטת גרּונוואלד 140   
אנדרטת ויסּפיאנסקי 149   

קונסוליות 213 
 Konfederacja קונפדרציית בר

 148 ,31 barska
 Kuncz, Baltazar קּונץ', ָּבלָתזאר

 112
Kossak, Wojciech קֹוסאק, ֹוויֶצ'ך

מצעד חיל הפרשים 37  
 Kossak, Juliusz קֹוסאק, יּוליּוש

הקיסר פרנץ יוזף נכנס לקרקוב   
ב־1880 33–32 

 Kostka, קֹוסטָקה, סטניסלאב
43 Stanisław

מוזיאון צ'ארטֹוריסקי 114   
פסלו 82   

קוסמוגרפיה אוניברסליס )מינסֶטר( 
 22–23

 Synagoga קופה, בית־הכנסת
122 Kupa

 Ulica קֹוֶּפרניָקה, רחוב
Kopernika

מפת רחובות מאוירת 33–132   
קופרניקוס, ניקולאּוס 

 Copernicus, Nicolaus
על תנועתם של גרמי השמים   

28
פסלו 106, 169   

קֹוֶלגיּום מאיּוס 108  

קאז'ימֶייז' הגדול, המשך
כנסיית קתרינה הקדושה 48,   

 128
נֶייּפֹולֹומיֶצה 157  

ּפֶייסקֹוָבה סקאָלה 159   
פסלו 108   

קאז'ימֶייז' הגדול )מאֵטייקֹו(,   
סרקופג 32

רובע קאז'ימֶייז' 121   
שלטי אצולה 26  

קאז'ימֶייז' היאֶגלֹוני, המלך 
Kazimierz Jagiellończyk

מותו 27   
קברו 68, 70, 71   

קפלת הצלב הקדוש 70   
קאז'ימֶייז' המשקם, המלך 

 24 Kazimierz I Odnowiciel
גבעת ואֶבל 61   

דיוקנו 25   
הטירה המלכותית 72   

טינֶייץ 159   
קאז'ימֶייז' הצודק, הדוכס 

 Kazimierz II Sprawiedliwy
140

Kazimierz, św קאז'ימֶייז' הקדוש
הקתדרלה 66   

כנסיית הפרנציסקנים החדשה   
112

 ,12 Kazimierz קאז'ימֶייז', רובע
 121–29 ,13

היסטוריה 26, 31  
הקהילה היהודית של קרקוב   

 126–27
הקריפטה בכנסייה הּפאּולינית   

שעל הסלע 129 
מלונות 83–180  

מסעדות 93–192  
מפת האזור 121   

רחוב ֶשרֹוָקה: מפת רחובות   
מאוירת 23–122 

קאז'ימֶיירצ'יק, סטניסלאב 
 Kazimierczyk, המבורך

125 Stanisław
קאטֹוביֶצה, נמל־התעופה 
220 Katowice Airport
 Catena, קאֶטָנה, וינֶצ'נצֹו

Vincenzo
מריה הקדושה וישו התינוק 114  
קאלימאכוס )פיליּפֹו ּבּואֹוָנקֹורסי( 

Callimachus
לוח הזיכרון 47, 119   

 Kurzawa, קּורזאָווה, אנטוני
 Antoni

עיצוב לאנדרטת מיצקֶייביץ' 33   
 171 Kurch, Kaspar קּורך, קספר

קֹורּפּוס ּכריסטי )חג הלחם והיין 
 55 Boże Ciało )הקדושים

 Kościoł קֹורּפּוס ּכריסטי, כנסיית
125 ,48 ,26 ,12 Bożego Ciała

קֹושצ'ּושקֹו, גנרל תאֶדאּוש 
 Kościuszko, General Tadeusz

52
אנדרטה 37   

סרקופג 50, 51, 71   
פסלו 62, 64   

שבועה 31   
תאֶדאּוש קֹושצ'ּושקֹו נשבע   

אמונים בכיכר השוק 20 
קֹושצ'ּושקֹו, התל של )אנדרטה( 

 166 Kopiec ,41 ,21 ,13
Kościuszki

בנייתו 32  
ְזְבֶייז'יְנֶייץ, מסלול הליכה 171   

ּפלאנטי, מסלול הליכה 168   
קֹושצ'ּושקֹו, מרד ))1794

 30 Kościuszko Insurrection
קז'יז'אנֹובסקי, וצלאב 

Krzyżanowski, Wacław
האקדמיה לכרייה ולמטלורגיה   

 152
 Biblioteka הספריה היאֶגלֹונית  

 152 Jagiellońska
קז'יז'אנֹובסקי, קונרד 

 Krzyżanowski, Konrad
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