Opis Krakowa
Kraków należy do najpiękniejszych miast Polski. Przyznaje to każdy, kto choć raz udał się do
magicznego grodu nad Wisłą. Trudno powiedzieć, co wzbudza największe emocje w tym
miejscu. Chyba każdy ma swój ulubiony zakątek, ale wiele osób twierdzi, iż największe
wrażenie zrobił na nich Wawel.
Jest to wyrastający nad Wisłą zamek polskich królów. Jego potężne mury skrywają skarby (w
tym słynne arrasy) i były świadkami wielu historycznych chwil! W podziemiach wawelskiej
katedry znajdują się groby władców Polski i naszych wybitnych rodaków – spoczywają tu
zarówno królowie sprzed wieków, jak i Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki oraz Józef
Piłsudski! Trudno nie czuć wzruszenia na widok sarkofagów, skrywających szczątki tych
potężnych postaci, które niejednokrotnie zmieniały koleje historii Polski, a może i całej Europy.
Pod Wawelem znajduje się Smocza Jama, obok której wznosi się ziejący ogniem pomnik
wawelskiego smoka, znanego z legend każdemu polskiemu dziecku!
Niedaleko zamku jest Rynek krakowski, do którego można dotrzeć, podążając ulicą Grodzką!
Rynek to naprawdę niesamowite miejsce, pełne dorożek, turystów oraz sprzedawców,
oferujących dziwne i piękne towary. Na jego środku wyrastają średniowieczne Sukiennie, gdzie
do dziś wre rywalizacja kupców i handlarzy! Można tutaj sprawić sobie mnóstwo niezwykłych
przedmiotów – stare szable konkurują o portfele turystów z wojskowymi hełmami i ręcznie
rzeźbionymi szachami!
Naprzeciw Sukiennic wznosi swe dumne wieżyce Kościół Mariacki. Historycy sztuki i zwykli
ludzie są jednogłośni – to najpiękniejsza świątynia w całym kraju i może bez przeszkód
rywalizować z francuskimi i niemieckimi katedrami! Szczególne wrażenie robi pochodzący z XV
wieku ołtarz, wykonany przez mistrza Wita Stwosza. Postacie, które uwieczniło jego dłuto,
wydają się żywe i widz tylko czeka, kiedy sylwetki świętych i aniołów zeskoczą na ziemię i
przywitają się z turystami! Wizyta w Kościele Mariackim to naprawdę wyjątkowe przeżycie
duchowe i artystyczne. Na tym jednak nie kończą się atrakcje starego Krakowa!
Można udać się do Muzeum Czartoryskich i podziwiać słynną „Damę z łasiczką”, pędzla
Leonarda da Vinci. Muzeum owo znajduje niedaleko rynku i każdy turysta powinien o nie
zahaczyć! Jeśli kogoś interesuje historia najnowsza, powinien zaś odwiedzić Muzeum
Schindlera i oddać zadumie nad mrocznymi czasami II wojny światowej.
Ale, ale! Przecież Kraków to nie tylko groby, muzea i sztuka! Jest to też miasto wręcz stworzone
dla miłośników rozrywki, pełne uroczych kawiarenek, cukierni i restauracji. Starzy krakusi
przesiadują tam i snują długie, pasjonujące opowieści o swoich przygodach. Trudno nie
przystanąć i nie posłuchać kilku anegdot.
Kraków to wspaniałe miejsce, w którym każdy znaleźć może coś dla siebie. Konesera sztuki
zachwycą liczne muzea i wystawy, a miłośnik dobrej kawy nie będzie mógł opuścić miejsc
takich, jak słynna Piwnica pod Baranami. Może zasiedzieć się tam tak długo, że stanie się
świadkiem występu któregoś z licznych krakowskich artystów! Wizytę w Krakowie można
polecić każdemu!

