
 

Wydarzenia Kraków – Kwiecień 2022  

 

Targi ECOLIFE 2022 

3 kwietnia 2022  

Stara Zajezdnia, ul. Świętego Wawrzyńca 12  

 

Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności jest najstarszą w Polsce 

organizacją grupującą zwolenników zdrowego stylu życia i żywności. Towarzystwo 

przyjęte cele realizuje poprzez organizację od 1985r. międzynarodowych Targów 

Zdrowego Życia Ecolife, wystaw, pokazów, sympozjów, konferencji naukowych oraz 

szkoleń. 

Targi są wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń wśród osób, firm i instytucji  

propagujących zdrowy styl życia, radzących jak zapobiegać chorobom i promujących 

producentów oraz technologie przyjazne człowiekowi, jak również prezentujący leki 

roślinne.  

Organizator: Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności 

więcej na: zdrowa-zywnosc.pl 

 

  

https://zdrowa-zywnosc.pl/


 

European Veterinary Dental Forum Krakow 

7 – 9 kwietnia 2022  

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17  

 

Europejskie Weterynaryjne Forum Stomatologiczne to doskonała okazja do 

poszerzenia swojej wiedzy z zakresu stomatologii weterynaryjnej w towarzystwie 

innych osób z tą samą pasją do stomatologii weterynaryjnej. 

 

Europejskie Weterynaryjne Forum Stomatologiczne odbywa się co roku w nowej 

lokalizacji, aby umożliwić uczestnikom zobaczenie nowych krajów. Daje to również 

możliwość edukowania, rozrywki i zwiedzania nowych miejsc, tegoroczna edycja 

odbędzie się w Krakowie 

 

Organizator: European Veterinary Dental  

więcej na: https://www.evdf.org 

 

28. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie KRAKDENT® 

7- 9 kwietnia 2022  

Targi Expo Kraków, ul. Galicyjska 9  

 

Targi KRAKDENT to międzynarodowa wystawa produktów i usług z zakresu 

stomatologii połączona z programem naukowym KRAKDENT-edu skierowanym do 

stomatologów, techników dentystycznych oraz higienistek i asystentek.  

Podczas wydarzenia zwiedzający mają możliwość spotkać się z ekspertami branży  

z Polski i zagranicy, wziąć udział w panelach dyskusyjnych oraz zobaczyć prezentacje 

firm. W ramach targów organizowana jest także m.in. akcja charytatywna 

DENTOPOMOC. 

więcej na: Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie (krakdent.pl) 

  

https://www.evdf.org/
https://krakdent.pl/pl/


 

Targi Wielkanocne 2022 

Rynek Główny w Krakowie 

7 -18 kwietnia 2022 

W Targach uczestniczy ok. 60. kupców reprezentujących nie tylko Krakow i jego region, ale i inne 

miasta Polski. Ponadto prezentują się wystawcy z zagranicy. Produkty oferowane przez kupców 

to przede wszystkim artykuły świąteczne: stroiki, koszyki, palmy, świeczki, pisanki, ręcznie 

malowana porcelana, biżuteria, obrusy, serwetki, kierpce, plecionki, wyroby z masy solnej,  

z mąki, z siana, z drewna oraz inne wyroby regionalne, a także oscypki czy pierniki. 

Dla krakowian i turystów odwiedzających Targi Wielkanocne przygotowuje się punkty małej 

gastronomii z polskimi potrawami z grilla, promujące kuchnię staropolską. Przez cały okres 

trwania Targów odbywać się będą pokazy twórczości i rękodzieła ludowego zorganizowane 

przez krakowski oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 

Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Artim 

 

Foto: kiermasze.com.pl 

 

 

  



 

Koncert Capella Cracoviensis 

Johann Sebastian Bach: Pasja wg. Św. Jana BWV 245 

10 kwietnia 2022, niedziela, 14.00 

Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie / Duża Scena 

Plac Świętego Ducha 1  

 

Johann Sebastian Bach: Pasja wg. Św. Mateusza BWV 244 

10 kwietnia 2022, niedziela, 18.00 

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego 

Ul. Zwierzyniecka 1   

 

Wykonanie obu pasji Johanna Sebastian Bacha w przeciągu jednego dnia to pomysł 

mogący zaskakiwać i zastanawiać. Ale nie chodzi przecież o sportowy wyczyn, a o to, by 

bezpośrednio skonfrontować dwie dramatyczne i muzyczne wizje tej samej opowieści. 

Wsłuchać się w różnice między narracją Jana i Mateusza, a przede wszystkim w to, co 

Bach akcentuje w każdej z nich, do jakich muzycznych gestów inspiruje go jedna, a do 

jakich druga. Można będzie zastanowić się nad specyfiką każdej z nich.  

Słuchając obu utworów jeden po drugim łatwiej też odnaleźć łączące je podobieństwa  

i korespondencje, w końcu odkryć — a jeśli już je znamy, przemyśleć raz jeszcze — swój 

własny stosunek do nich. Ten bowiem w historii kształtował się bardzo różnie. 

 

Organizator: Capella Cracoviensis  

więcej na: Dates – Capella Cracoviensis 

 

  

http://capellacracoviensis.pl/dates/


 

Festiwal Misteria Paschalia 2022 

Powrót do źródeł 

12 – 18 kwietnia 2022 

Centrum Kongresowe ICE Kraków, ul. Konopnickiej 17  

Misteria Paschalia to jeden z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie, od 

2004 roku organizowany przez KBF w okresie Wielkiego Tygodnia. Wydarzenie 

prezentuje najciekawsze dzieła pochodzące z okresu od średniowiecza aż po wiek XVIII, 

wykonywane przez uznanych interpretatorów nurtu wykonawstwa historycznego. 

W programie, nawiązującym do chrześcijańskich źródeł europejskiej duchowości, obok 

najwybitniejszych dzieł dawnych mistrzów znajdujemy zapomniane kompozycje 

stanowiące ważne świadectwo wykonawczych i kompozytorskich tradycji epoki. Stąd 

obecne na Misteriach liczne muzyczne odkrycia i pierwsze współczesne światowe 

wykonania utworów, efekt żmudnych muzykologicznych badań i rekonstrukcji. 

 

Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Miasto Kraków 

więcej na: misteriapaschalia.com 

 

  



 

XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego 

Online 

16-17 kwietnia 2022  

 

Już po raz czternasty Konferencja stworzy pasjonatom prawa podatkowego możliwość 

poszerzenia wiedzy, a ekspertom i praktykom płaszczyznę̨ do wymiany poglądów i doświadczeń́.  

Wydarzenie skoncentruje się̨ na przybliżeniu uczestnikom zagadnień́ w formie czterech paneli: 

ogólne prawo podatkowe, podatki bezpośrednie, podatki pośrednie oraz innowacje w podatkach 

i nowe technologie. Każdy z nich zostanie zakończony dyskusją podsumowującą.  

Wśród zaproszonych gości znajdują się  najważniejsze postaci ze środowiska prawa 

podatkowego w kraju. Przewidujemy udział nie tylko wybitnych przedstawicieli środowiska 

akademickiego, ale i praktyków na co dzień́ zajmujących się poruszanymi zagadnieniami. 

Organizator: Koło Naukowe Prawa Podatkowego TBSP UJ  

więcej na: Konferencja - Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego - Wydział Prawa i 

Administracji (uj.edu.pl) 

 

  

http://www.podatki.confer.uj.edu.pl/stronaglowna
http://www.podatki.confer.uj.edu.pl/stronaglowna


 

Emaus 2022  odpust 

18 kwietnia 2022 roku 

Kościół Najświętszego Salwatora, ul. bł. Bronisławy 11a 

 

W Poniedziałek Wielkanocny Krakowianie podążają na lokalny Emaus – odpust przy 

kościele Najświętszego Salwatora i klasztorze ss. Norbertanek na Zwierzyńcu. Czynią 

tak od stuleci, historycy dowodzą bowiem, że tradycja odpustu w formie chrześcijańskiej 

sięga nawet XII wieku. 

 

Emaus to wyjątkowe, krakowskie, wielkanocne wydarzenie, które przyciąga na Salwator  

mieszkańców jak i turystów. Koncentrując się na pielęgnacji i rekonstrukcji tradycji 

ludowych, folklorystycznych, etnograficznych i estetycznych, a także na 

podtrzymywaniu tradycji rzemiosła artystycznego i wzornictwa związanego z tym 

szczególnym odpustem. 

 

Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Forum Kultury  

więcej na: Portal - Krakowskie Forum Kultury 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krakowskieforum.pl/


 

Tradycyjne Święto Rękawki 

19 kwietnia 2022  

Kopiec Krakusa 

 

Około 300 wojów i białek, starcie Wiślan z najeźdźcami, osada słowiańska i jarmark historyczny, 

czyli barwna i pełna przygód podróż w czasie do wieków średnich. Na Kopcu Krakusa odbędzie 

się Tradycyjne Święto Rękawki! Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem 

„Klechdy i podania krakowskie”. Uczestnicy będą mogli nie tylko zobaczyć rekonstrukcję 

wczesnośredniowiecznej bitwy i obrzędów związanych z nadejściem wiosny, ale również poznać 

bliżej bohaterów najciekawszych legend i ludowych opowieści związanych z Krakowem  

i okolicami. Wstęp na wydarzenie jest wolny. 

 

Organizatorzy: Centrum Kultury Podgórza, Drużyna Wojów Wiślańskich KRAK, Dzielnica XIII 

Podgórze 

więcej na: Centrum Kultury Podgórza - Tradycyjne Święto Rękawki (ckpodgorza.pl) 

  

http://www.ckpodgorza.pl/oferta/wydarzenie/tradycyjne-swieto-rekawki-2022


 

Konferencja Ogólnopolska Studentów Uczelni Medycznych - Medyczne 

Targi Wiedzy 2022 

22-23 kwietnia 2022 

Cellegium Medicum  

 

 

W tym roku konferencja odbędzie się stacjonarnie, a towarzyszyć jej będą dwa hasła 

przewodnie: „Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu” i „Moje miejsce w nauce”. 

 

 

 

Organizatorzy: Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego CM, Studenckie 

Towarzystwo Naukowe UJ CM, IFMSA-Poland Odział Kraków, Polskie Towarzystwo 

Studentów Farmacji UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii oddział Kraków 

oraz studenci Wydziału Farmaceutycznego, Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Jagiellońskiego CM. 

więcej na: (3) MTW 2022- Konferencja Ogólnopolska Studentów Uczelni Medycznych | Facebook 

  

https://www.facebook.com/events/510391003847379?active_tab=about


 

Targi Łowiectwa i Wędkarstwa hunt & fish expo 

22 -23 kwietnia 2022  

Targi Expo w Krakowie, ul. Galicyjcska 9 

 

Świat przyrodniczych doświadczeń w najnowocześniejszej hali wystawienniczej EXPO 

KRAKÓW zadebiutuje w Krakowie, na te dwa dni Kraków stanie się miejscem spotkań 

dla entuzjastów dzikiej przyrody.  

Inspiracje i innowacje, dzielenie się wiedzą i zainteresowaniem ochroną przyrody oraz 

środowiska – te edukacyjne aspekty będą przyświecać ambitnym pasjonatom przyrody 

i łowiectwa. 

 

Organizator: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 

więcej na: HUNT & FISH EXPO - Targi Łowiectwa i Wędkarstwa (huntfishexpo.pl) 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://huntfishexpo.pl/pl/


 

34.Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów 

23 – 30 kwietnia 2022  

Kraków  

 

Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów – dawniej: Dni Muzyki 

Kompozytorów Krakowskich (1989-2013) oraz Międzynarodowy Festiwal 

Kompozytorów Krakowskich (2014-2019) – obecny jest wśród wydarzeń wysokiej 

kultury Krakowa bez przerwy od 1989 r.  

Zadaniem festiwalu jest promocja i prezentacja współczesnej, profesjonalnej twórczości 

kompozytorów krakowskich (od klasyków i generacji profesorów, poprzez wyróżniające 

się średnie pokolenie, po kompozytorów najmłodszych oraz studentów kompozycji) 

realizowana w kontekście muzyki światowej. 

 

Organizator: Związek Kompozytorów Polskich  

więcej na: (2) Krakowski Międzynarodowy Festiwal Kompozytorów | Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/festiwalkompozytorow/?ref=page_internal


 

Cracowia Maraton  

24 kwietnia 2022  

Kraków  

 

Organizowany od 2002 roku Cracovia Maraton to najważniejsze wydarzenie biegowe 
w Krakowie i największy wiosenny bieg na królewskim dystansie w Polsce. Od 2014 roku 
start i meta Cracovia Maraton usytuowane są na krakowskim Rynku Głównym. Zgodnie 
z hasłem imprezy: „z historią w tle”, uczestnicy maratonu przebiegają obok wielu 
wspaniałych zabytków Krakowa. 

Cracovia Maraton przyciąga biegaczy z całego świata, będąc najbardziej 
międzynarodowym spośród polskich maratonów, z najwyższą w kraju frekwencją 
uczestników z zagranicy. W dotychczasowych edycjach Cracovia Maraton startowali 
zawodnicy z 55 państw. 

Organizatorzy: Zarząd Infrastruktury Sportowej , Miasto Kraków  

więcej na: Cracovia Maraton  

 

 

 

 

 

https://cracoviamaraton.pl/?hl=pl


 

IAOS Conference -International Association for Official Statistics 

26-28 kwietnia 2022  

Centrum Kongresowe ICE, ul. Konopnickiej 17  

 

Konferencje IAOS to specjalne wydarzenia, łączące żywotność i różnorodność 

międzynarodowej społeczności statystycznej, zarówno producentów statystyk, jak  

i użytkowników z różnych krajów na całym świecie. Hasłem przewodnim tegorocznej 

konferencji jest "Godna informacja na trudne czasy".  

W dzisiejszych czasach znaczenie statystyki jest większe niż kiedykolwiek. Reakcje 

społeczeństw i gospodarek na krótko i długoterminowe konsekwencje pandemii COVID 

19, w ramach wyzwań związanych ze zmianą klimatu i międzynarodowymi 

zobowiązaniami do niepozostawiania nikogo w tyle. Dane, a w szczególności statystyki 

urzędowe, mają kluczowe znaczenie dla tych odpowiedzi. Siedem wątków konferencji 

odzwierciedla to podejście, uznając, że statystyki urzędowe muszą reagować na: 

konieczność budowania współdzielonego zarządzania danymi w czasach zalewu danych; 

wyzwania etyczne, które towarzyszą dynamicznie rozwijającej się roli danych  

w społeczeństwach i gospodarkach; tworzenie cennych informacji na potrzeby 

kształtowania polityki i debaty publicznej, w sposób przynoszący wartość 

użytkownikom; nowe i powstające metodologie i technologie statystyczne zdolne do 

zapewnienia dobrych statystyk. 

więcej na: https://www.iaos2022.pl 

 

 

https://www.iaos2022.pl/


 

Konferencja Open BiM Projektowanie Przyszłości 

26 -27 kwietnia 2022  

Małopolski Park Technologii Informacyjnych, ul. Podole 60  

 

PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI było pierwszą konferencją poświęconą tematyce 

BIM, jaka odbyła się w Polsce. W kolejnych latach pojawiły się następne, niemniej jednak 

to PROJEKTOWANIE PRZYSZŁOŚCI było pionierem na polskim rynku.  

Tegoroczna edycja w całości dedykowana jest doświadczeniom rynku rodzimego. Do 

udziału w konferencji i warsztatach zaprosiliśmy ekspertów zaangażowanych  

w realizację projektów z wymogiem BIM realizowanych w Polsce. Organizatorzy 

zdecydowali się też na wprowadzenie do programu zagadnień związanych  

z cyberbezpieczeństwem, zwinnym zarządzaniem informacją, FM i Przemysłem 4.0. 

 

Organizatorzy: Konfoteka, BIM klaster  

więcej na: https://projektowanieprzyszlosci.pl  

 

 

 
 

 

 

  

https://projektowanieprzyszlosci.pl/


 

Mastercard Off Camera 2022 

29 kwietnia – 8 maja 2022  

Plac Szczepański 

 

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA to jedna  

z największych tego typu imprez w tej części Europy. Rekordowo wysokie nagrody oraz 

promocja kina niezależnego wyróżnia imprezę na mapie festiwalowej na całym świecie. 

 

Najlepsze autorskie filmy z całego świata, fascynujące rozmowy, pytania, które trafiają 

w sedno i odpowiedzi otwierające kolejne wątki, a to wszystko w duchu powrotu do kin. 

Przewodnikami po współczesnym świecie będą reżyserki i reżyserzy, którzy stawiają na 

mocne kino i nie boją się eksperymentów. Święto Kina – Festiwal Mastercard OFF 

CAMERA odbędzie się w Krakowie już po raz 15. Magia wielkiego ekranu wraca  

i przypomina o swojej sile! 

 

Organizatorzy: Fundacja Off Camera, Krakowskie Biuro Festiwalowe  

więcej na: www.offcamera.pl 

 
 

 

http://www.offcamera.pl/

