Deze route is van

knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken

ROUTE

KAZIMIERZ

KAZIMIERZ
Stary sklep
Kawa Lerka
Tempel Synagoge
Galeria LueLue
Pierozki U Vincenta
Sint Katharina Kerk
Skałka
Ster Vistula Shipping Centre
Etnografisch museum
Produkty Benedyktyńskie
Nova Krova
Mostowa ArtCafe
IdeaFix
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Corpus Christi
Dwa Kola
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Portobello Vintage Butik
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Cheder
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Czajownia
Foodtrucks Skwer Judah
Galicja
Pracownia Cukiernicza Stanisław Sarga
Hamsa
Dawno Temu na Kazimierzu
Alchemia
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>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Zapiekanka

ROUTE
KAZIMIERZ
OVER DE ROUTE

Kazimierz is een wirwar van straatjes. Deze wandeling begint in een rustiger deel van de wijk,
gevolgd door een groen stuk boulevard langs de rivier. Daarna gaat het om shoppen, eten,
terrasjes en cafeetjes. Het is verleidelijk om de kroeg in te duiken en er pas laat weer uit te
komen, maar de wijk biedt ook een unieke kans om te proeven van joodse cultuur en tradities.
Het is geen lange wandeling en is daarom goed te combineren met wandeling 3.

DE WIJKEN

Het historische oude stadscentrum bepaalt het beeld van Krakau, maar de joodse wijk
Kazimierz is waar uiteindelijk iedereen blijft hangen. Eeuwenoude synagoges liggen naast
populaire streetfood-zaakjes en tussen afbrokkelende gevels en graffiti vestigen zich trendy
bars en kledingwinkels. Hier sluiten inwoners van Krakau samen met toeristen aan in de rij om
de honger te stillen met een grote, smakelijke zapiekanka. Het is die mix van culturen die
Kazimierz een onweerstaanbare sfeer geeft.
De ‘joodse wijk’ dankt zijn titel aan de hechte joodse gemeenschap die hier vanaf de 15e
eeuw het grootste deel van de bevolking uitmaakte. De Duitse bezetter maakte daar na 1940
abrupt een gruwelijk einde aan. De ooit bloeiende wijk met zijn vele synagoges bleef verlaten
achter en raakte in diep verval. Daar kwam pas verandering in toen de wijk het decor werd
voor de film Schindler’s List. Ineens stond de wijk in de internationale schijnwerpers.
Kunstenaars en creatieven vestigden zich in de leegstaande huizen. Toeristen kwamen een
kijkje nemen, kroegen openden hun deuren en synagoges werden opgeknapt.

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.60 km)
Begin de route halverwege de drukke straat Dietla en sla daar Brzozowa in voor accessoires
en een kop koffie

. Ga bij de kruising met Miodowa rechtsaf

linksaf Bożego Ciała in, waar je alvast kunt reserveren voor een pierogi-lunch

de meest levendige buurt van Krakau. Musea, synagoges en kerken laten je kennismaken met
de rijke joodse en katholieke geschiedenis. Grote winkel- of restaurantketens vind je hier niet,
shoppen doe je in kleine boetiekjes in Jozéfa. Populaire en knusse kroegjes maken van Plac
Nowy elke dag een zaterdagavond, terwijl in Szeroka de klezmermuziek uit traditionele joodse

. Sla de

eerste rechtsaf en steek de drukke Krakowska-weg over tot aan Augustiańska. Sla daar
linksaf. Ga bij het houten torentje van de kerk rechtsaf
door de poort het kerkterrein op

en loop helemaal tot het einde,

. Passeer het gebouw aan de rechterkant waar je via een

poortje het terrein kunt verlaten. Volg linksaf de rivieroever, waar je op de boot kunt stappen
voor een tocht over het water

. Loop langs de rivier met de bocht mee tot aan de eerste

brug. Ga daar linksaf Krakowska in tot je bij het plein Wolnica komt
schuin naar rechts over

en loop Mostowa in

meteen daarna weer links Gazowa in

. Steek het plein

, tot je bij de rivier komt. Sla daar linksaf,

. Loop tot het einde van de straat. Rechts, zo’n 50

meter verderop, zit het Muzeum Inżynierii Miejskiej

. Loop terug tot je aan je rechterhand

een poort ziet. Daar ga je onderdoor, het terrein van de kerk

op. Passeer de kerk aan de

rechterkant, tot je weer bij een poort komt, die naar de straat Bożego Ciała leidt. Sla rechtsaf
die straat in. Ga de eerste rechts om lekker te shoppen in Józefa

. Volg

Józefa helemaal tot aan een pleintje met een Joods café en boekenwinkeltje

en

ga daar linksaf Jakuba in. Ga de eerste rechts, het kleine straatje in. Houd rechts aan en loop
door tot je op het plein voor de Oude Synagoge

Lang niet alle gebouwen en huizen zijn opgeknapt, maar Kazimierz is wel sinds enkele jaren

. Ga vervolgens

staat. Passeer die aan de rechterkant

en loop door tot het einde van de straat. Ga rechtsaf voor
in. Ga daarna de eerste links

of linksaf Świętego Wawrzyńca

of loop door tot aan de drukke Starowiślna en ga daar linksaf

om in de rij te staan voor lekker ijs

. Ga bij de eerstvolgende mogelijkheid met een

restaurants klinkt.

scherpe bocht linksaf, Dajwór in. Steek over en loop rechtsaf weer Szeroka op. Loop rechtsaf

WEINIG TIJD

het plein over en kies een leuk Joods restaurant

Galicja + Dawno Temu na Kazimierzu + Idea Fix + Alchemia + Zapiekanka

. Loop vanaf Szeroka linksaf

Miodowa op, neem de eerste links en vervolgens de eerste rechts tot je in het hart van
Kazimierz komt: het plein Plac Nowy
oven bij een raam

. Doe als de Polen en bestel een zapiekanka uit de

of zoek een kroeg uit voor een groot glas bier

.

STARY SKLEP - SHOPPEN

Deze kleine winkel staat van onder tot boven vol met spullen. In Stary Sklep (‘oude winkel’)
vind je alles wat oud is en dat is dus heel ruim. Koffiemolens en kandelaars staan naast
portemonnees, oude posters en glazen. Antiek is het niet, maar brocante klinkt ook erg mooi.
brzozowa 7, fb oldshopstarysklep, dagelijks 10.00-19.00, tram 3, 19, 24, 69 miodowa

KAWA LERKA - SHOPPEN

In Kawa Lerka is de linkerruimte een koffie- en theewinkel met het uiterlijk van een oude
kruidenierswinkel. Hier vind je bijzondere soorten thee en koffie om mee te nemen voor thuis.
Je kunt je warme drank ook eerst proeven in de sfeervolle kamer ernaast. Tussen de
kunstwerken aan de muur en de lekkere kussens op de stoelen is het een heerlijk knus begin
van je dag.
brzozowej 20, www.warsztatherbaty.pl, dagelijks 10.00-21.00, 6 zł, tram 3, 19, 24, 69
miodowa

TEMPEL SYNAGOGE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De statige Tempelsynagoge herbergt een rijk versierde gebedsruimte die na de oorlog
gerestaureerd is. De goud- en roodgekleurde muren en de vele gouden ornamenten geven
het gebouw een statige indruk. In deze jongste synagoge van Kazimierz (gebouwd in 1862)
woonden mensen tot 1985 regelmatig religieuze diensten bij, tegenwoordig zijn hier vooral
concerten.
miodowa 24, zo-do 10.00-18.00, entree 5 zł, tram 3, 19, 24, 69 miodowa

GALERIA LUELUE - SHOPPEN

Om een beeld te krijgen van hoe Krakau er in de vorige eeuw uitzag, loop je de kleine Galeria
LueLue binnen. Tientallen zwart-witfoto’s uit vervlogen tijden hangen aan de muur. De foto’s
zijn (nieuw) verkrijgbaar op canvas en op papier. De meeste afbeeldingen kun je ook als
ansichtkaart kopen.
miodowa 22, www.luelue.pl, dagelijks 11.00-19.00, tram 3, 19, 24, 69 miodowa

PIEROZKI U VINCENTA - ETEN & DRINKEN

In veel Oost-Europese landen zijn pierogi erg populair. Zo ook in Polen. Pierożki u Vincenta is
gespecialiseerd in deze gevulde deeghapjes. Je kunt hier 28 verschillende soorten bestellen.
De standaard ruskie variant is gevuld met ui, aardappel en witte kaas. Maar er is ook een
zoete pierogi met kersen en een hartige variant met kip en rode bonen. De stenen vloer en
simpele stoelen geven de zaak een fastfood-uiterlijk, en dat is waarschijnlijk precies hoe je
deze snacks moet zien: als een snelle, vullende lunch.
bozego ciala 12, fb pierożki u vincenta, dagelijks 11.00-21.00, 13 zł, tram 6, 8, 10, 12, 13, 18,
22, 52, 62 stradom

Deze route is van

3

4

SINT KATHARINA KERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de 14e eeuw gaf koning Kazimierz iii opdracht voor het bouwen van de grote SintKatharinakerk. Dit gotische gebouw hoort bij de naastgelegen augustiaanse kloosterorde.
Bijzonder is het ontbreken van een toren, die om onbekende reden nooit is afgebouwd.
Binnen in de kerk vragen de gangen om een dwaaltocht die je elke keer weer iets nieuws laat
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zien, zoals schilderijen en tombes.
augustianska 7, www.parafia-kazimierz.augustianie.pl, alleen tijdens de mis, entree gratis,
tram 6, 8, 10, 12, 13, 18, 22, 52, 62 stradom

colofon
Deze gids is met de grootst
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eventuele onjuistheden in de tekst is
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postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
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SKAłKA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Via een mooie laan loop je onder de prachtige poort door zo de tuin van het Paulineklooster in.
Hier staat de imposante kerk Skałka met zijn twee identieke torens en barokke gevel. Het
mooie interieur is opvallend licht. In de tuin ligt een diepgelegen fontein met een beeld van de
Poolse Sint Stanisław. De muur erachter is oorspronkelijk 13e-eeuws, de moderne beelden
van Poolse heiligen ervoor zijn 21e-eeuws. Rechts naast de kerk loopt een paadje dat je naar
de rivier brengt.
skałeczna 15, www.skalka.paulini.pl, dagelijks 10.00-12.00 & 14.00-17.00 (buiten de missen
om), entree gratis, tram 6, 8, 10, 12, 13, 18, 22, 52, 62 stradom

Ingrid woont met haar man en drie kinderen in de groene heuvels aan de zuidkant van
Krakau. De stad balanceert voor haar tussen oude glorie en nieuwe jonge projecten,
NAME
romantische charme en moderne architectuur. Haar ideale zondagochtend start met
Ingrid
Vanden
een ontbijt in de stad met vrienden en een rondje op de vlooienmarkt. De wijk Berk
Kazimierz blijft haar verbazen door zijn overweldigende verleden, de velePhotography
vintage
winkeltjes, de frisse nieuwe wind die de jonge locals weer in de wijk
willen blazen
met
Marjolein
den Hartog
hippe bars, foodtrucks en kunstprojecten.
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STER VISTULA SHIPPING CENTRE - LEUK OM TE DOEN

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Tijdens een boottocht over de brede Wisła-rivier verken je Krakau op een heel andere manier.
De boten van Ster Vistula Shipping Centre varen je in ongeveer twee uur heen en weer naar
het benedictijnse Tyniec-klooster dat op een klif is gebouwd. Onderweg kom je langs
kloosters, kerken en natuur. Je hebt genoeg tijd om de kloosterkerk te bezoeken, koffie te
drinken en het winkeltje van de monniken te bekijken.
bulwar czerwieński, www.ster.net.pl, mei-sep dagelijks 10.00-18.00, 50 zł, tram 1, 2, 6 jubilat

LOCAL

ETNOGRAFISCH MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het oude stadhuis van Kazimierz zit het Etnografisch Museum. In dit museum geven de
ingerichte oude woningen, het schooltje, kleurrijke traditionele kostuums en volkskunst je een
beeld van de Poolse folklore in de 19e en 20e eeuw. Hoe vierden boeren feest, hoe werd het
geloof beleden en wat deden mensen in hun vrije tijd? Het museum ontving
gebruiksvoorwerpen en cultuurobjecten uit verschillende Poolse regio’s, wat de collectie
afwisselend en erg interessant maakt.
plac wolnica 1, www.etnomuzeum.eu, di-wo & vr-za 11.00-19.00, do 11.00-21.00, zo
11.00-15.00, entree 13 zł, tram 6, 8, 10, 13 plac wolnica
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INGRID VANDEN BERK

