
Kraków (B2)

Krzysztof to Ukrainiec, mieszkający obecnie w Polsce, który bardzo lubi odwiedzać polskie miasta, by
poznawać ich historię, kulturę kraju i oglądać zabytki. Kolejny weekend to kolejna wyprawa - tym
razem do Krakowa.

Zamiast pociągu Krzysztof zdecydował się na podróż samochodem ze swoją polską przyjaciółką Anią,
która już zna Nie planują zbyt wiele, ponieważ Ania jest bardzo spontaniczną osobą, która ciągle
zmienia zdanie. Krzysztof chciałby zobaczyć zabytki, Ania - wolałaby iść na koncert do filharmonii. Co
wyjdzie z ich planów?

Od razu po przyjeździe udało im się uniknąć korków i zobaczyć Rynek Główny, to ulubione miejsce dla
wszystkich turystów, którzy jeszcze nie byli w Krakowie. Atmosfera jest tu szczególna - to zasługa
okolicznych zabytków: Sukiennic, kościoła Mariackiego, wieży ratuszowej, kościoła św. Wojciecha i
przepięknych starych kamienic .

Kolejnym etapem wycieczki był Zamek Królewski na Wawelu, położony jest na Wzgórzu Wawelskim,
który był siedzibą wielu polskich władców, zabytek ten został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego UNESCO. Zajrzeli także do Smoczej Jamy, w której niegdyś, wedle starej legendy żył Smok
Wawelski. Oczywiście czekało ich jeszcze zwiedzanie jeszcze Katedry na Wawelu, czyli najważniejszego
kościoła w Krakowie, miejsca, w którym spoczywają szczątki królów Polski ( Stefan Batory, Władysław IV
Waza, Zygmunt II August, August II Mocny, czy Jan Kazimierz Waza), biskupów, wybitnych pisarzy,
takich jak Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki. Udało im się również zobaczyć grób prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i jego małżonki.

Zwiedzanie było dość wyczerpujące i zaczęło się robić późno, dlatego Krzysztof i Ania zdecydowali się
zjeść obiad w restauracji i odwiedzić Teatr Stary - chcieli kupić bilety na wieczorne przedstawienie.
Udało im się to. Teatr Stary to jedna z trzech polskich scen dramatycznych. Mieści się w najstarszym
budynku teatralnym w Polsce. Założony został w 1799 r.

Na zwiedzanie krakowskiego Kazimierza i Cmentarza Rakowickiego niestety zabrakło czasu. Te dwa
miejsca z pewnością uda im się jeszcze odwiedzić przy kolejnej wizycie w tym wspaniałym, pełnym
zabytków mieście.

Odpowiedz na pytania do tekstu

1) Czy Krzysztof wybrał się do Krakowa sam?

Nie, tym razem zdecydował się na podróż z Anią, która już znała Kraków

Krzysztof pojechał do Krakowa z rodziną i przyjaciółmi z Ukrainy

Krzysztof podobnie, jak w przypadku Wrocławia i Warszawy - podróżował samotnie.

Krzysztof zabrał do Krakowa swoich kolegów z pracy, zamierzali dobrze się bawić.

a)

b)

c)

d)

2) W jaki sposób tym razem podróżował Krzysztof?

Tradycyjnie, jak w przypadku każdej z podróży - pociągiem pospiesznym.

Tym razem była to wyprawa samochodem z Anią

Choć się obawiał - zdecydował się na podróż autostopem, z przypadkowo poznanymi ludźmi.

Krzysztof lubi planować podróż, zdecydował się na autobus dalekobieżny.

a)

b)

c)

d)
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Odpowiedz na więcej pytań:

3) Czy udało się zwiedzić wszystkie wskazane przez Anię miejsca w Krakowie?

Tak, ale był tak zmęczony po całodniowym zwiedzaniu, że nie czuł zadowolenia z podróży .

Nie, bo nie mogli z Anią dojść do porozumienia, co chcą zobaczyć.

Nie, krakowski Kazimierz i Cmentarz Rakowicki musieli odłożyć na kolejną wycieczkę do
Krakowa.

Tak, bo Krzysztof nie miał ochoty już więcej zwiedzać.

a)

b)

c)

d)

4) Jakie zabytki zobaczył Krzysztof?

Krzysztof zobaczył krakowski Kazimierz i Cmentarz Rakowicki.

Krzysztof zobaczył Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki, Kościół św. Wojciecha i stare
kamienice. Zamek Królewski na Wawelu, Katedrę na Wawelu i Teatr Stary.

Krzysztof nie był zainteresowany zwiedzaniem Krakowa, chciał zobaczyć tylko Rynek.

Krzysztof i Ania zdecydowali się jedynie na wizytę w Teatrze Starym, gdzie zobaczyli spektakl
teatralny i zdecydowali się wrócić do domu.

a)

b)

c)

d)

5) Czy Krzysztof ma zamiar na ponowną wizytę w Krakowie?

Oczywiście, miasto mu się podobało, ale nie udało mu się zobaczyć krakowskiego Kazimierza i
Cmentarza Rakowickiego.

Chyba nie, ma dość zwiedzania na dłuższy czas.

Oczywiście, jednak na kolejną wycieczkę planuje dłuższy pobyt z noclegiem, a taka wycieczka
wymaga więcej czasu i organizacji takiego wyjazdu.

Raczej nie, jest jeszcze tyle polskich miast do odwiedzenia, więc nie chce wracać kolejny raz
do tego samego miejsca.

a)

b)

c)

d)
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