
  

 

Łamacze gazety: Kacper Szewczyk, Adrian Walczak 

Kraków, 8 grudnia 2018 r. 

Kazimierz (nie)wielki? 

- Wiele osób kupuje na Kazimierzu 
mieszkania, żeby od razu dać je pod 
wynajem. Są kamienice, gdzie takie 
mieszkania stanowią 90 procent. - 
alarmuje Marek Grochowicz, ekspert 
od tzn. turystyfikacji, czyli nadmiaru 
turystów w danym miej-
scu. Rozmawiamy z nim 
przez messengera, ponie-
waż pracujemy na Kazi-
mierzu w Hevre, a Marek 
Grochowicz jest na sty-
pendium w Singapurze. 
Wcześniej w Krakowie 
organizował debaty na 
temat turystyfikacji, która 
jest coraz poważniejszym 
problemem w mieście. 
Kazimierz przez wiele 
wieków był miejscem 
gdzie współistniały ze 
sobą kultura chrześcijań-
ska i żydowska. 
W dzisiejszych czasach 
jest to ośrodek życia kul-
turalnego i turystycznego. 
Niektóre synagogi, wcześniej odwie-
dzane przez miejscowych żydów  
zostały zamknięte, bądź przekształ-
cone w muzea, by mieć szanse na 
utrzymanie. Partery zabytkowych 
kamienic przekształcono w kafejki, 
galerie, sklepy z pamiątkami. Inwe-
storzy kupują budynki, by przemie-
niać je w hostele dla przyjezdnych. 
Ci zaś nocy zazwyczaj nie wykorzy-

stują do snu, o czym z pewnością 
świadczy głośna muzyka, słyszana 
nawet z ulicy. Zdaniem mieszkań-
ców Krakowa jedynym problemem 
w przejezdnych jest ich niekultural-
ne zachowanie. Oczywiście nie mają 

do nich złego nastawienia, ale... Go-
dzina trzecia w nocy. Większość 
klubów i pubów wciąż tętni życiem. 
Dookoła rozbite butelki i pety. Z 
każdej strony słychać donośne 
okrzyki radości upitych ludzi. 
W wielu językach. Gentryfikacja 
turystyczna, inaczej turystyfikacja 
występuje w miastach, gdzie turysty-
ka dominuje nad pozostałymi dzie-

dzinami życia społecznego i gospo-
darczego. Ten proces wiąże się 
z negatywnymi skutkami. Na Kazi-
mierzu taka sytuacja ma miejsce od 
lat 90. Jak wygląda obecne życie 
mieszkańców tej dzielnicy Krako-

wa? 
- Wszystko zależy 
od miejsca, 
w którym miesz-
kasz. W centrum 
Kazimierza zdecy-
dowanie bardziej 
widoczny jest pro-
blem hałasu i zbyt 
dużej ilości tury-
stów. - mówi jeden 
z krakowian. 
Jednak zachowania 
takie nie występują 
jedynie w Krakowie. 
Problem dotyczy 
całej Europy. 
- Rozwiązaniem te-
go problemu powin-
no być ściślejsze 

egzekwowanie prawa. - dodaje inny 
rozmówca. 
Szacuje się, że rocznie Kraków od-
wiedza 13 mln turystów, którzy zo-
stawiają tutaj ok. 5,5 mld zł.    
 

Aleksandra Socha,  
Weronika Matuszczak,  

Monika Cisek 

Czy krakowski Kazimierz to wciąż dzielnica dla mieszkańców czy już tylko dla turystów? Na  
pl. Nowym czy na ul. Szerokiej praktycznie nie ma  stałych mieszkańców, wszystko jest wynajmo-
wane albo mieszczą się tam hotele, restauracje, puby … 
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Coście ... uczynili z tą krainą? 

Cicha, spokojna, pożydowska dzielni-
ca na przestrzeni 20 lat przekształciła 
się w ożywione i atrakcyjne i skomer-
cjalizowane miejsce dla turystów. Co 
na to mieszkańcy? 

Kazimierz jest obecnie kulturowym 
centrum Krakowa. Mieszanka tradycyj-
nej, żydowskiej architektury i bogatej 
oferty turystycznej, przyciąga wielu 
odwiedzających, nie tylko z Polski. Spo-
tkać można tu bowiem wielu obcokra-
jowców, których przyciąga wspaniały 
„krakowsko-żydowski klimat”. Liczne 
puby, kluby i inne miejsca spotkań gro-
madzące ludzi, poszukujących dobrej 
zabawy, stały się ikoną tej dzielnicy. 
Sercem Kazimierza jest niewielki, ale 
tętniący życiem Plac Nowy. 

Poza różnorodnymi straganami, m.in. ze 
starymi płytami winylowymi, radziecki-
mi uszatkami, czy też świątecznym rę-
kodziełem, znajdziemy tam także krę-
gielnie i salę gier. Będąc na Kazimier-
skim „rynku”, trudno nie dostrzec duże-
go, okrągłego budynku, który mieszkań-
cy nazywają „okrąglakiem”. Przed 
II Wojną Światową mieściła się tam 
żydowska rytualna rzeźnia. Teraz – sku-
pisko małych budek z fast-foodem. 
Ważnym elementem jest ul. Szeroka, od 
której rozpoczął się proces komercjali-
zacji Kazimierza i przerodzenia tej 
dzielnicy w raj dla turystów.  

Budzi to jednak mieszane uczucia wśród 
stałych mieszkańców Krakowa. - To nie 

jest już nasze miasto – mówią „lokalsi”. 
Niegdyś spokojna, klimatyczna dzielni-
ca przerodziła się w głośne, zatłoczone 
i zdominowane przez przyjezdnych 
miejsce. Prywatyzacja kamienic czy 
atrakcyjna lokalizacja spowodowała 
drastyczny wzrost cen nieruchomości 
i kosztów życia. Efekt - coraz mniej 
ludzi decyduje się na zamieszkanie w 
Kazimierzu. 

Nie jest to jednak całkowicie negatywne 
zjawisko, gdyż prowadzi do wzrostu 
sfery ekonomicznej. A to zaś pozwala 
miastu na rozwój. Ale czy z perspekty-
wy mieszkańca ma to duże znaczenie? 
Opinie ludzi stąd są podzielone. Pozor-
ny wzrost komfortu życia, koliduje 
z rosnącymi wydatkami, nieproporcjo-
nalnymi do zarobków. 

Komu jeszcze nie podoba 
się aktualny obraz Kazi-
mierza? Żydom. Dlaczego? 
Niegdyś cała dzielnica na-
leżała właśnie do nich. 
Mieściło się tu parę syna-
gog, z których obecnie 
funkcjonuje tylko jedna. 
Do dziś, większość budyn-
ków w tym obszarze znaj-
duje się pod zarządem 
dwóch żydowskich organi-
zacji. Wspomniany wcze-
śniej budynek dawnej rzeź-
ni, nie jest odosobnionym 
przypadkiem. Wiele nie-

gdyś ważnych dla Żydów budynków 
zostało przerodzone w restauracje czy 
kluby. Szeroko rozpisywały się o tym 
media, m.in. w Izraelu czy USA. 

Dla większości starszych Krakowian 
przemiana Kazimierza jest niemal tema-
tem tabu. Mało kto chce mówić o jej 
przyczynach i skutkach, choć wyraźnie 
czuć niezadowolenie tym faktem. Może 
to wynikać z chęci odcięcia się od ży-
dowskiej przeszłości dzielnicy i senty-
mentu do tego, jak powojenny Kazi-
mierz wygląda w ich pamięci. Był spo-
kojny. Był cichy. Był ich… 

Przemysław Czerniecki, 
Patryk Ilasz, 

Dawid Jędryczka, 
Mateusz Trojnar 

Byliśmy, jesteśmy, będziemy 
Stragan. Stare bibeloty. Żydowskie 
pamiątki. Drewniana figurka męż-
czyzny patrzy nam prosto w oczy.  
Zdjęcia, zegarki, a pomiędzy tym 
wszystkim menora. Na krakow-
skim Kazimierzu masa turystów 
przeciska się pomiędzy sobą w po-
szukiwaniu kwałka  historii. 

Plac żydowski, dawniej miejsce rytual-
nego uboju zwierząt. Dziś miejscem 
brudnym, pełnym turystów zajadają-
cych fast-foody. Dookoła kamienice, 
które mają duszę. Ludzie milczą, nie 
chcą rozmawiać o przeszłości. Trwa 
Hanuka. Żydzi odwiedząją swoje ro-
dzinne strony, by wspólnie świętować i 
wspominać. Jednym z tych miejsc jest 

Kazimierz. Większość Żydów, którzy 
osiedlali się w Krakowie w połowie 
XIV wieku, uciekali przed prześlado-
waniem, w poszukiwaniu bezpiecznych 
warunków do życia. Wtedy było ich 
tutaj około 68 tysięcy. Dziś jest ich 
niespełna 3 tysiące. To oni przyczynili 
się do rozwoju kolei i banków. Dzięki 
nim dzielnica Krakowa zaczęła się roz-
wijać. Zbudowali synagogi, obecnie 
jest ich tutaj siedem.  Współcześnie, 
reszta to restauracje i hostele. Wiele 
mieszkańców nie zdaje sobie sprawy ze 
swoich korzeni, niektórzy dowiadują 
się po latach o swoim żydowskim po-
chodzeniu. Jedną z takich osob jest 
Maria, która pomimo przynależności 
do wspólnoty żydowskiej, nie potrafi 

modlić się w swojej wierze. Do JCC 
przychodzi od lat. Od dzieciństwa była 
wychowywana w wierze katolickiej. 
Rodzina dla jej bezpieczeństwa ukry-
wała fakt jej pochodzenia. Jest wiele 
takich osób jak Maria. W czasie wojny 
byli wypędzani z Polski za swoje po-
chodzenie, wielu z nich zapłaciło za to 
życiem.  - Żydzi to silny naród, Naród 
Wybrany. Mimo tragicznej przeszłości 
wciąż tu jesteśmy, wracamy. - mówi 
przedstawicielka stowarzyszenia JCC. 

Wiktoria Serafin, 
Natalia Walankiewicz, 

Karolina Demczyk, 
Bernadka Suberlak, 

Paulina Kontek 
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Między choinką a imprezą w Zakopanem 

Święta. Dla każdego są czymś in-
nym. Różne kultury mają swoje tra-
dycje. Na krakowskim Kazimierzu, 
zamieszkiwanym i odwiedzanym 
przez ludzi z całego świata, widać to 
najlepiej. 
 Adam (mieszkaniec Kazimie-
rza, którego spotykamy na ulicy… 
Bożego Ciała) jest ateistą, a więc nie 
obchodzi świąt Bożego Narodzenia. 
Co roku jednak z obojętnością zasia-
da z rodziną do stołu. Rozmawia wte-
dy z najbliższymi o wszystkim 

i o niczym, i czeka na moment, kiedy 
dziadek zacznie obdarowywać 
wszystkich prezentami. Adam nie ma 
pojęcia, skąd staruszek ma na to 
wszystko pieniądze. Podejrzewa na-
wet, że potajemnie sprzedaje ludziom 
produkty nieznanego pochodzenia, 
ale nikt jeszcze go na tym nie przyła-
pał. 
 Tunezyjczyk z budki z keba-
bem na Placu Nowym obchodził Bo-
że Narodzenie po polsku, kiedy był 
jeszcze żonaty z Polką. Gdy się z nią 

rozwiódł, przestał spędzać je 
w szczególny sposób. Cieszy się jed-
nak, że nareszcie dostanie wolne 
w pracy. Jego kolega z Pakistanu na-
tomiast pojedzie do Zakopanego. 
Według niego to właśnie tam są naj-
lepsze imprezy. 
Pani Anna sprzedaje maskotki na 
Placu Nowym. Święta zawsze spędza 
u siebie w domu, w gronie najbliż-
szych. Przez kilka dni dom tętni ży-
ciem. Kobieta ma dużo rąk chętnych 
do pomocy, ale zazwyczaj radzi sobie 
ze wszystkim sama. Większość czyn-
ności wykonuje w poranek wigilijny 
- wtedy przygotowuje potrawy na 
stół, a także ubiera choinkę, w czym 
pomagają jej najmłodsi.  
 Święta młodej Brytyjki, która 
pierwszy raz przyjechała do Polski, 
są bardzo podobne do naszych. Spę-
dza je w gronie rodziny, z którą za-
siada do wspólnego posiłku. Głów-
nym daniem jednak jest nie karp, 
a indyk z ziemniakami. Obdarowują 
się nawzajem prezentami, a czas spę-
dzony razem bardzo cenią. 
 

Julia Cackowska,  
Daria Stańko, 
Patryk Śliwa 

Tunezyjczyk będzie mieć wreszcie wolne, Pakistańczyk pojedzie do Zakopanego, a pani Anna ubie-
rze choinkę z wnukami. Święta na krakowskim Kazimierzu mają różne oblicza. 

Wizyta z obstawą 
Krakowski Kazimierz to miejsce, 
które z chęcią odwiedzają turyści 
z najróżniejszych krajów np.: ze Sta-
nów Zjednoczonych albo z Hiszpa-
nii. Jednakże Krakowem interesują 
się także przybysze z Izraela. Przez 
długi czas miasto to było zwiedzane 
przez młodzież z tego właśnie kraju, 
ale nie były to typowe wycieczki 
szkolne. Zwiedzającym grupom to-
warzyszyli uzbrojeni ochroniarze . 
Owi ochroniarze traktowali swoją 
pracę wyjątkowo poważnie. Nie po-
zwalano nikomu obcemu zbliżyć się 
do podopiecznych pod groźbą użycia 
broni. Dochodziło przez to do takich 
absurdalnych sytuacji, że rzucano się 

na człowieka z myślą, że odpala 
bombę, a w rzeczywistości używał 
pilota aby zamknąć garaż. Utrudniali 
życie nie tylko cywilom, ale również 
krakowskiej policji blokując całe 
ulice na czas żydowskich imprez. 
Działo się tak z obawy przed ataka-
mi terrorystycznymi co raczej nie 
powinno nikogo dziwić. 
 W 2007 roku na ulicach Kazi-
mierza publicznie pobito Włocha 
Roberto L. Po tym zajściu proble-
mem zajęła się krakowska jak i Izra-
elska prokuratura. Niestety w świetle 
prawa nie można było pociągnąć 
ochroniarzy do odpowiedzialności 
i mieli pełne prawo na posiadanie 

broni. Mimo to udało się osiągnąć 
nić porozumienia i od tamtych wy-
darzeń ochroniarzom pomagają pol-
skie służby. Jednakże to było dekadę 
temu, a mimo to nadal trwa spór o to 
jak powinny wyglądać wycieczki 
z Izraela w naszym kraju i czy 
w ogóle powinny się odbywać, 
a odbywają się głównie w celu po-
znania historii o holocauście... Cho-
ciaż towarzyszy im przewodnik 
z  Polski to nie on opowiada, a izra-
elscy edukatorzy. Według zapew-
nień władz trwają rozmowy na ten 
temat. 

Michał Dudek 



  

 

Restauracja na Kazimierzu,  
znajdź coś dla siebie! 
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Idąc ulicą Estery wchodzimy do pu-
bu. Miejsce wygląda jak wyrwane z 
lat 70-tych. Ludzie tłoczą się przy 
barze, wszędzie słychać śpiewy i roz-
mowy. Jedynym źródłem światła są 
świeczki porozstawiane na stołach. 
W powietrzu czuć zapach alkoholu - 

tak właśnie wygląda nocne życie 
dzielnicy Kazimierz. Lokale pę-
kają w szwach. Po wyjściu z pu-
bu zmierzamy razem z tłumem 
ludzi w stronę okrąglaka, czyli 
centralnego miejsca spotkań tu-
tejszych bywalców. Dookoła 
okrągłego budynku są porozsta-
wiane budki z jedzeniem tzw. 
street food. Największą popular-
nością cieszą się tutejsze zapie-
kanki. Zatrzymujemy się tam na 
szybką przekąskę tylko po to, 
żeby za chwilę udać się do kolej-
nego baru. To wszystko wygląda 

jakby ludzie pielgrzymowali z pubu 
do pubu. Niezmiennym elementem 
tej dzielnicy są uliczni artyści two-
rzący niezwykłą atmosferę. Niektó-
rzy uważają, że jest ich nawet więcej 
niż normalnych mieszkańców... Bez 
dwóch zdań Kazimierz nocą tętni 

życiem. Z drugiej strony ludzie ba-
wiący się nie zdają sobie sprawy że 
jest to także dzielnica mieszkalna. 
Wielu krakowian skarży się na hałas, 
dlatego idąc do kolejnego baru stara-
my się mówić trochę ciszej. Trudno. 

Natalia Nahorniak, 
Agnieszka Zyga, 

Anna Sus 

O północy na dzielni 

IZA CHYŁEK: - Pierwszą knajpą, 
od której wszystko się zaczęło jest 
„Singer”. Wnętrze klubu charaktery-
zuje się ponurą stylistyką. Klimat 
tego miejsca wyraża się przez prze-
rażające obrazy, świeczniki, ograni-
czoną ilość światła oraz ciemną ko-
lorystykę. Za barem możemy ujrzeć 
butelki z trunkami stojącymi na ko-
modzie.  

 Kolejną knajpą wartą wspo-
mnienia jest „Piękny pies”. Miejsce 
to mimo swoich niewielkich rozmia-
rów jest często odwiedzanie. Ściany 
są czerwono - krwawe z białymi 
różami namalowanymi na nich. W 
środku panuje półmrok.  
 Godnym polecenia miejscem 
jest bar „Alchemia”, w którym panu-
je mroczny i ciężki klimat. Podkre-
ślają go ciemne ściany i dębowe sto-
ły. Kontrast dla całego wnętrza 
stwarza biały  bar, przy którym moż-
na się napić wyśmienitych drinków.  
 Ostatnim miejscem jest 
„Momo” - restauracja wegetariań-
ska. Na ścianach wiszą pięknie 
ozdobione, kolorowe arrasy, które są 
idealnym dopełnieniem wystroju 
wnętrza. Restauracja w przeciwień-
stwie do pozostałych jest dobrze 

oświetlona, dzięki czemu panuje 
tutaj radosny nastrój. 
 Jak widać na krakowskim Ka-
zimierzu nie brakuje dobrych restau-
racji, dzięki ch różnorodności każdy 
znajdzie coś dla siebie… 
Iza, dziękujemy! 
 

Grzegorz Czart, 
Patryk Propola, 
Tomasz Włoch 

Krakowski Kazimierz różnorodny jak jego turyści. Od falafela po wytrawne drinki. Krakowianie 
określają życie w tej dzielnicy jako wyjątkowe. Twierdzą że nie ma w nim czasu na nudę. Pytamy Pa-
nią Izę Chyłek, menadżerkę klubu „Hevre” o najciekawsze miejsca, w których możemy dobrze zjeść. 
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1896 rok. Polski nie było jeszcze 
na mapie. Na krakowskim Kazi-
mierzu powstaje dom modlitwy 
Chewra Tehilim, z hebrajskiego 
„bractwo psalmowe”. Przez po-
nad 100 lat mury tego budynku 
były świadkami niezwykłych, 
ciekawych historii... Jak jest tu 
dzisiaj? 
 
- Na parterze znajdowała się sala mo-
dlitewna, a na galeriach – babiniec. 
Sam dom modlitewny liczył ok. 240 
członków – opowiada Izabela Chy-
łek, menadżer obiektu, teraz noszące-
go nazwę Hevre. - W czasie II Wojny 
Światowej budynek uległ zniszcze-
niu, a w 1951 został przejęty przez 
zespół pieśni i tańca „Krakowiacy”. 
   Z powodu braku środków finanso-
wych na remont dachu kamienicy, 
zespół został zmuszony oddać budy-
nek w ręce klubu ,,Mezcal’’, który 
niezbyt długo cieszył się uznaniem 
mieszkańców. 
      Po fiasku dyskoteki nowymi wła-
ścicielami obiektu zostają Jacek Ża-
kowski i Aleksander Wityński. Ich 
wizja opiera się na nawiązaniu do 
historii tego miejsca. Skłoniło ich do 

tego odkrycie malowideł 
ściennych przedstawiają-
cych motywy biblijne 
oraz liczne fryzy z moty-
wami roślinnymi. 
- Te wszystkie dziury, 
które tu widzicie nie by-
ły naprawiane. Zastoso-
wano tutaj tzw. konser-
wację zachowawczą, aby 
nie ulegało to dalszym 
zniszczeniom. Możecie 
odszukać tutaj wizerunki 
czterech zwierząt: lwa, 
orła, tygrysa i jelenia. 
Na wysokości babińca 
zachował się napis 
w języku hebrajskim 
oraz fragment widoku 
Jerozolimy. 
   Na ścianie wschodniej 
znajduje się wnęka po 
aron ha-kodesz, otoczona 
fragmentami zachowanej 
czerwonej kotary. Na 
ścianie północnej zauwa-
żalne  są cztery widoki 
miejsc świętych, m.in 
Jerozolimy i Ściany Pła-
czu. Pomiędzy nimi znajduje się re-

stauracja będąca sercem bu-
dynku. Specjalnością zakładu 
jest kuchnia żydowska. 
  Poniżej jest piwnica. 
Kiedyś było tu zsyp. Teraz jest 
to miejsce, w którym odbywa-
ją się różne imprezy, takie jak 
HEVRESTER, czyli zabawa 
sylwestrowa.  Pozatykane okna 
i surowy wystrój w czerwonej 
cegle nadaje miejscu nietuzin-
kowy charakter. Na najwyż-
szym piętrze jest sala multime-
dialna, która funkcjonuje tu od 
zeszłego roku. Jest to jedyna 
tak nowoczesna sala w Krako-
wie. Projektory, które są skie-
rowane na każdą ścianę, po-
zwalają uzyskać efekt panora-
my. Swoją innowacyjnością 
przyciąga ludzi, dla których 
los Kazimierza nie jest obojęt-
ny. Odbywają się tutaj różnego 
rodzaju spotkania. M. in. moż-
na brać udział w CRASH 
Mondays o tematyce social 

media czy inne eventy o nowych 
technologiach. 
Cafe Hevre to miejsce ścierających 
się kontrastów, które jest otwarte na 
wszelakie kultury, narodowości i ich 
obyczaje. Swój sukces zawdzięcza 
również atmosferze tworzonej przez 
pracowników i klientów. Jeżeli lubi-
cie połączenia tradycji z nowocze-
snością, zajrzyjcie na Beera Meiselsa 
18. 

Sebastian Leżoń,  
Martyna Mil,  

Paulina Sopyło, 
Jowita Rybicka,  

Emiliana Kąkała,  
Emilia Hryniuk,  

Weronika Kłapa,  
Julia Kubicka  

Tu ścierają się kontrasty... 
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Na krakowskim Kazimierzu 
widoczne jest zderzenie dwóch 
światów. Czy mogą one ze sobą 
współgrać? 

Idąc ulicą Starowiślną można do-
strzec kontrast hotelu Columbus 
i dawnych żydowskich mieszkań. 
Pomiędzy nimi przebiegają tory 
tramwajowe, które wyznaczają gra-
nicę czasu. Zamożni biznesmeni 
spoglądają przez okna luksusowych 
hoteli i dostrzegają obskurne, niedo-
mazane graffiti i poniszczone ściany 
starych kamienic. 

Początek znanego nam dziś Kazi-
mierza wyznaczyli inwestorzy, któ-
rzy dostrzegli potencjał w niezago-
spodarowanej dzielnicy stawiając 
tam nowoczesne budynki. Te zmia-
ny najbardziej dotykają ludzi od 
dawna zamieszkujących ten teren. 

- Kiedy Kazimierz nie był jeszcze 
tak popularny, wąskie uliczki i ob-
drapane gzymsy były powszechnym 
widokiem. Każdy przechodził obok 
obojętnie, nie zwracając na nie uwa-
gi. Codziennością pozostawały brud-
ne, drewniane framugi okien oraz 
odpadający tynk. Nikt się temu nie 
dziwił i nie interesował. – mówi do-
świadczony przewodnik. 

Obecnie  trochę się pozmieniało 

i widać to gołym okiem. Jak grzyby 
po deszczu wyrastają nowoczesne 
obiekty. Szklane szyby w hotelach 
stały się tak powszechne jak skrom-
ne ozdoby na kamienicach. 

- Uważam, że ludziom w moim wie-
ku trudno jest się do tego przyzwy-
czaić jednak postęp jest ważny i po-
trzebny. Wiadomo, że niektóre ele-
wacje kompletnie nie pasują do resz-
ty, przykładem może być PRL-
owski Uniwersytet Pedagogiczny, 

który odstrasza swoim wyglądem 
nawet wykładowców. Jednak 
z drugiej strony ulica Szeroka 
wywołuje u mnie nostalgię i po-
wrót do czasów mojej młodości. 
Oko przyciąga restauracja 
„Hamsa’’, za którą turyści mogą 
ujrzeć jak wyglądała tamtejsza 
rzeczywistość – opowiada. 

Dawniej Kazimierz był ostoją dla 
populacji Żydowskiej, która sta-
nowiła jedną czwartą miasta. 
Obecnie istnieje tylko mała trzy-
stuosobowa społeczność żydow-
ska, poza nimi żyją tu między 
innymi Francuzi, Niemcy, Ame-
rykanie oraz Ukraińcy.  

- Przyjechałem do Kazimierza, 
aby poznać otoczenie moich 
przodków. Jestem ze Stanów 
Zjednoczonych i widok tak sta-

rych budynków zaskoczył mnie – 
przyznaje. – Pomimo tego wszystko 
do siebie pasuje. Głównie podobają 
mi się klimatyczne knajpy w kamie-
nicach, w których macie mocny al-
kohol. Kontrasty pasują do takich 
miejsc – uśmiecha się. 

 
 

Wiola Ciesielska, 
Marlena Maksym, 

Izabela Telega  

Nowoczesne kontra zakurzone 

Przygniatająca większość młodej, ale 
nie tylko, generacji spędza sporo cza-
su w social mediach. Jednym z często 
odwiedzanych przez nich portalem 
jest Instagram. W ostatnich miesią-
cach przebija popularnością Facebo-
ok’a. Dlatego też nazwano go 
„medium przyszłości”. Wielu ludzi 
dodaje tam zdjęcia uwieczniając wy-
jątkowe (i te nie do końca) chwile, 
którymi chcieliby się podzielić.  Bę-
dąc w Krakowie możemy znaleźć 
wiele ciekawych miejsc. Większość 
z nich mieści się na ulicach Kazimie-

rza, między innymi na Miodowej, 
Józefa, Bożego Ciała, Nowej oraz na 
Starym Mieście. „Instagramowicze” 

szczególnie upodobali sobie krakow-
skie murale. Spacerując ulicami Ka-
zimierza możemy ujrzeć wiele z nich. 
Na pewno każdy znajdzie choć jeden, 
który skradnie mu serce i zechce zro-
bić sobie z nim zdjęcie. Oczywiście 
zawsze można go wrzucić na Insta-
gram i dzielić się nim z innymi. 
 

Sandra Dymnicka,  
Martyna Wiśniowska,  

Karina Marciak,  
Kinga Pelc, 

Aleksandra Frodyma 

#KAZIMIERZ 


