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Już w piątek, 14 czerwca rusza jubileuszowa, dziesiąta edycja krakowskiego Jarmarku
Świętojańskiego. Jak co roku spotkamy się przy bulwarze Czerwieńskim, aby spędzić czas w
gronie rodziny i przyjaciół, a przy tym pochylić się nad historią naszych przodków: zobaczyć,
jak wyglądało życie w dawnym mieście, wziąć udział w warsztatach rzemieślniczych oraz
spróbować tradycyjnych potraw opartych na szesnastowiecznych recepturach. Szczególnie
serdecznie zapraszamy dzieci, uczniów i studentów, bo tegoroczna edycja Jarmarku będzie
poświęcona właśnie krakowskim żakom. Tydzień przed rozpoczęciem Jarmarku, 8 i 9 czerwca
odbędą się dwa spacery prowadzone przez Mariusza Wollnego, który zdradzi, jak dawniej
wyglądał Kraków – z perspektywy zarówno uczniów, jak i służb porządkowych.

Chcemy, by 10. Jarmark Świętojański przybliżył odbiorcom, zwłaszcza tym
najmłodszym, codzienne życie szesnastowiecznych krakowian. W związku z tym
przygotowaliśmy dla dzieci specjalne atrakcje, aby mogły spędzić ten czas w możliwie
najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób.
Ważnymi wydarzeniami zapowiadającymi Jarmark będą spacery z Mariuszem
Wollnym.
Pierwszy spacer, w sobotę, 8 czerwca o godzinie 13.00, poprowadzi nas przez
najważniejsze miejsca Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15), najstarszego budynku
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego głównymi motywami staną się szesnastowieczne
uczelnie, stroje i zwyczaje studenckie, kolegia, lektoria, a także relacje pomiędzy
uniwersytetem a miastem. Uczestnicy zwiedzą także wystawę interaktywną, której
częścią jest sala alchemiczna. W trakcie wizyty w muzeum dostępna będzie również
Libraria.
Niedzielny spacer (9 czerwca) skupi się natomiast nie na miastowej elicie, a na
zwykłych, zwłaszcza tych uboższych mieszkańcach miasta. Tematyka oscylować
będzie wokół życia mieszczan, hultajstwa i służb porządkowych. Dowiemy się więcej o
karach za przestępstwa w szesnastowiecznym mieście, miejscach straceń i prawie
miejskim. Spacer rozpocznie się o godzinie 10.00 – spotykamy się przed wejściem do
Wieży Ratuszowej (Rynek Główny 1).
Na spacery obowiązują zapisy:
8 czerwca TUTAJ
9 czerwca TUTAJ
Jak co roku Jarmark Świętojański obfituje w bogatą ofertę edukacyjną. W tym roku w
piątek, pierwszy dzień wydarzenia, oferta zostanie dodatkowo wzbogacona o
aktywności dla grup zorganizowanych. Uczniowie dzisiejszych szkół będą mogli
zapoznać z realiami szkół renesansowych i – poprzez uczestnictwo w licznych
warsztatach i pogadankach – zdobyć jeden z czterech patentów: scholara,
podhutmaniego ratusznego, jarmarcznika i bywalca jarmarcznego.
Od godziny 11.00 do zachodu słońca na bulwarze Czerwieńskim nieprzerwanie

odbywać się będą zajęcia i warsztaty – zapraszają kuchnia renesansowa, papiernia,
warsztat piernikarzy, szklarnia, stolarnia, warsztat płatnerski, warsztat powroźniczy,
świecarnia, tkalnia, warzelnia soli, warsztat krawiecki i gliniarnia. O pełnych
godzinach od 12.00 do 18.00 odbędą się dodatkowo warsztaty tańca.
Każda z uczestniczących klas będzie miała mogła wziąć udział w warsztatach i
zdobywaniu zbiorowo patentów poświadczających umiejętności, sprawność i zdobytą
przez uczniów wiedzę. Patenty zdobywa się, pobierając nauki u dziewięciu
rzemieślników i uczestnicząc w zajęciach tańca.
Zadaniem dzieci i młodzieży będzie odnalezienie wśród historycznych namiotów
siedmiu wyjątkowych miejsc: trzech collegiów, dwóch lektoriów, szkoły kaligrafii i
drukarni. Wszystko po to, aby poznać tajniki dawnych nauk – medycyny, prawa, fizyki
i alchemii. Uczniowie dowiedzą się także więcej o dawnych mapach, antycznym
języku, sztuce pięknego pisania i historii powstawania ksiąg.
Dodatkowe atrakcje zaoferuje sokolnik, który przygotuje dla szkół pogadankę o
ptakach drapieżnych. W piątkowym programie przewidziane są także pokazy
sokolnicze – ptaki przelatywać będą tuż nad głowami uczestników spotkania!
Zainteresowane szkoły i/lub klasy prosimy o kontakt z Pamelą Ślufińską z Działu
Inicjatyw Lokalnych: pamela.slufinska@biurofestiwalowe.pl / 504 119 729
Aby ułatwić rodzicom opiekę nad najmłodszymi gośćmi Jarmarku, stworzyliśmy
specjalną bezpieczną przestrzeń dla dzieci. Strefa rodzica będzie wyposażona w
przewijak, krzesełka, fotel, miękką matę podłogową, a także kolorowanki, książki i
przewodniki Kids in Kraków. Dzięki temu dzieci zyskają możliwość indywidualnej,
spokojnej zabawy wśród książek z dala od zgiełku imprezy, w czasie, gdy ich rodzice
będą korzystać z atrakcji Jarmarku.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej historycznej wędrówce przez
szesnastowieczny Kraków!
Więcej informacji na stronie: www.jarmarkswietojanski.eu i na kanale na Facebooku
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