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Turystyczna brama miasta, mecenas kultury i sztuki oraz
centrum modowych wydarzeń – Galeria Krakowska obchodzi w
tym roku swoje 10. urodziny. Z tej okazji zorganizowała wystawę
fotografii przedstawiających, jak na przełomie lat zmieniło się
miejsce, gdzie obecnie znajduje się budynek Galerii. Dodatkowo
mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję po raz kolejny zobaczyć
kultowy neon z baru Smok! Wystawę „Galeria Krakowska –
wczoraj i dziś” będzie można zobaczyć w Hali Grodzkiej (poziom
-1) do 30 października.

W miejscu, gdzie jeszcze w 2004 roku stał kultowy bar Smok, plac targowy oraz stary dworzec
PKS powstało jedno z największych w Małopolsce centrów handlowych – Galeria Krakowska.
Budowę rozpoczęto w październiku 2004 r., a oficjalne otwarcie nastąpiło już dwa lata później -
28 września 2006 r. Z okazji swoich 10. urodzin Galeria Krakowska zorganizowała niezwykłą
wystawę archiwalnych zdjęć przedstawiających historię tego 

miejsca od lat 20. XX wieku aż do współczesności. Jedną z największych atrakcji, zwłaszcza dla
mieszkańców Krakowa, będzie możliwość zobaczenia kultowego neonu baru Smok. 

Urodziny Galerii to świetna okazja do podsumowania, spojrzenia wstecz i przypomnienia jak
wyglądała ta część Krakowa jeszcze przed powstaniem Galerii. Nie sposób zapomnieć o
przeszłości, w końcu każde miejsce ma swoją historię, o której warto pamiętać. Dzięki tej
wystawie mieszkańcy Krakowa będą mogli powrócić do przeszłości – podkreśla Jarosław
Szymczak, dyrektor Galerii Krakowskiej. 

Początek XX wieku 

Pierwsze wzmianki o miejscu, gdzie obecnie znajduje się Galeria Krakowska pochodzą z wieku
XVIII, kiedy jeszcze cały obszar ulic Pawiej i Lubicz stanowiły pola uprawne, zaś teren
dzisiejszego Dworca Głównego należał do dzielnicy Wesoła. Tu w XIX w. wmurowano kamień
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węgielny pod budowę Kolei Krakowsko-Górnośląskiej, która została zakończona w 1847 roku. Z
kolei naprzeciwko dzisiejszej Galerii Krakowskiej, znajdował się dworek należący do Macieja
Brodowicza, a potem do słynnego działacza patriotycznego, kolekcjonera i filantropa Piotra
Stanisława Moszyńskiego. Po jego śmierci dwór przeszedł w ręce kresowych ziemian:
Wołodkowiczów herbu Rydwan, który to herb znajduje się tam po dziś dzień. Przed II wojną
światową w Dworku Wołodkowiczów mieściło się Muzeum Etnograficzne, a do 2016 roku
funkcjonował Urząd Pocztowy. 

Czasy PRL 

Przez okres PRL-u na terenie, gdzie obecnie mieści się Galeria Krakowska, czyli pod zegarem
nad starym dworcu, znajdowało się najpopularniejsze miejsce spotkań młodych ludzi przed
wspólnymi wypadami w góry. Pobliski plac pełnił wówczas rolę dojazdową do stacji PKP. Tam
też znajdowało się wejście na perony, tylko dla osób posiadających bilety, tzw. peronówkę.
Przed budynkiem, w okolicy znanego „globusa”, znajdowały się przystanki autobusów miejskich i
postój taksówek, a przez lata był tam również zlokalizowany Dworzec PKS, który przeniesiono z
pl. św. Ducha na kilka lat, a ostał się blisko 40. 

Kultowy neon baru Smok w Galerii Krakowskiej 

Na wystawie nie mogło zabraknąć zdjęć przedstawiających jedno z kultowych miejsc wszystkich
mieszkańców Krakowa, czyli Bar Smok. Prawdopodobnie ten bar mleczny nigdy nie powstałby,
gdyby nie konkurs skoków narciarskich w Zakopanem na początku lat 60. Początkowo
zakładano, że bar przetrwa trzy lata, jak się okazało wytrzymał prawie pół wieku! Mieszkańcom
Krakowa w pamięci zapadł zwłaszcza neon Smok, jeden z najbardziej rozpoznawalnych
napisów i grafik świetlnych. 

Oryginalny neon uległ zniszczeniu, jednak replikę kultowego neonu będzie można ponownie
zobaczyć w Krakowie, tym razem zabłysnął w Galerii Krakowskiej podczas wystawy.
Wykonawcą i fundatorem repliki w skali 1:5 jest Maciej Sokalla z firmy Neonywdomu.pl
Krakowska Pracownia Neonów. Na wystawie „Galeria Krakowska – wczoraj i dziś” opis neonu
przygotowała Pani Plastyk Miasta, Agnieszka Łakoma. Jak podkreśla „przez wiele lat stanowił on
wyjątkowy przykład dekoracji pawilonu baru mlecznego przy ul. Stanisława Worcella 1 w
Krakowie. O unikatowości neonu baru Smok świadczy właśnie nieco humorystyczna, wymyślona
przez plastyka forma graficzna smoka i indywidualnie opracowany krój pisma. Syntetyczna forma
graficzna i zwarta kompozycja neonu była zazwyczaj podkreślona poprzez zastosowanie



zróżnicowanej barwy światła, zależnie od 

gazu, jakim była wypełniona rurka z przeźroczystego szkła. W przypadku neonu baru Smok
projektanci użyli do wypełnienia rurek dwóch gazów: argonu który daje kolor światła
bladoniebieski i neonu o barwie czerwonej”. 

Nowe oblicze GK 

Od momentu otwarcia, czyli od 2006 r. Galeria stała się najpopularniejszym obiektem
handlowym w całej Małopolsce. Położona w samym sercu Krakowa, w bezpośrednim
sąsiedztwie Rynku Głównego, na stałe wpisała się w architekturę i krajobraz miasta. W
przeciągu ostatnich 10 lat – od momentu otwarcia - Galerię odwiedziło blisko 380 mln osób, czyli
połowa mieszkańców Europy. Z tego względu często nazywana jest ona turystyczną bramą
miasta. Zlokalizowany przed Galerią plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego nadal jest miejscem
spotkań mieszkańców Krakowa, a ponadto stał się centrum wydarzeń organizowanych przez
Galerię Krakowską. 

Wystawa „Galeria Krakowska – wczoraj i dziś” przedstawia fotografie pokazujące historię tego
miejsca. Archiwalne zdjęcia na wystawę udostępniło Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Narodowe Archiwum Cyfrowe, Plastyk Miasta, Pan Jacek Stokłosa i Jacek Boroń. Z kolei
współczesne fotografie Galeria otrzymała m.in. od krakowskich fotografów: Jana Ulickiego i
Sabiny Nosalskiej. 

Wystawę „Galeria Krakowska – wczoraj i dziś” można podziwiać do 30 października 2016 r. w
godzinach otwarcia Galerii w Hali Grodzkiej na poziomie – 1. Patronat nad wydarzeniem objęło
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

QUIZ: QUIZ. Jaka dieta byłaby dla ciebie odpowiednia?
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Potrzebna szybka gotówka?
Mamy rozwiązanie!
Z pożyczką ekspresową
Banku Pekao S.A. możesz
zrealizować swoje plany!
Nawet do 150 tys. zł.
Zobacz…  więcej

Znasz już markę Molton?
Zobacz!
Klasyka, nowoczesny look,
minimalizm, wysoka jakość,
kobiecość – to najlepsza
definicja stylu Molton  więcej

Kraków. Tłumy na pogrzebie
Andrzeja Wajdy...
Pogrzeb Andrzeja Wajdy.
Tłumy krakowian przybyły do
bazyliki Dominikanów, aby
pożegnać wybitnego... więcej

Pogrzeb Andrzeja Wajdy.
Ostatnie pożegnanie na...
Andrzej Wajda został
pochowany w środę na
Cmentarzu Salwatorskim w
Krakowie. Urna z
prochami... więcej

HALLO
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Donald Trump memy. W
USA debata prezydencka,
a internet ma swojego
"faworyta" [MEMY]

Pasażerowie z piekła
rodem, dziwne rekwizyty i
sytuacje - tak wygląda
tramwajowa codzienność
Barcelona
masakruje
Manchester City.
Cztery bramki i
hat-trick
Messiego
[MEMY]

Ci ojcowie
muszą naprawdę
kochać swoje
dzieci!
[GALERIA]

Wasteland -
festiwal na
środku pustyni i
tłumy fanów Mad
Maxa

Idzie zima, ubierz
pupila. Zobacz
komiczną galerię
zwierząt
przygotowanych
na mrozy

Kubki ze starych puszek,
tacki z tektury - to nie
śmieci, to designerskie
przedmioty!

Green Caffe Nero z pierwszą
kawiarnią w Krakowie

film. W rolach
głównych
Andrzej Chyra
i Tomasz
Schuchard
[ZDJĘCIA]

Kraków. "Van
Gogh Alive" w
budynku
Dworca
Głównego
[ZDJĘCIA]

Fiołki". Obrazy
mistrzów z
zabawnymi
komentarzami
w Krakowie
[ZDJĘCIA]

Weekendowa wycieczka
po Polsce. Które miasta są
najtańsze? [ZDJĘCIA,
CENY]
15/10/2016  kr

Przebudowa Bunkra
Sztuki. Znika lubiana
kawiarnia w centrum
Krakowa [WIZUALIZACJE]
14/10/2016  Piotr Rąpalski  

Kraków. Inscenizacja
Hołdu Pruskiego na Rynku
Głównym [ZDJĘCIA,
WIDEO]
06/10/2016  (UW)

Już za 3 dni KIERMASH -
największe wydarzenie
modowe w Krakowie!06/10/2016  mat.pras.

Winnica Srebrna Góra. To
wino smakuje Krakowem
[ZDJĘCIA]08/10/2016  Katarzyna Kachel

Tak będzie wyglądało
Muzeum PRL-u w Nowej
Hucie [WIZUALIZACJE]06/10/2016  Łukasz Gazur

Najlepsze bary mleczne w
Krakowie. Sprawdź, gdzie
zjeść tanio i dobrze?
[PRZEGLĄD]
06/10/2016  kr  
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TURYSTYKA
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http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/w-krakowie-kreca-nowy-film-w-rolach-glownych-andrzej-chyra,3890960,artgal,t,id,tm.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-van-gogh-alive-w-budynku-dworca-glownego-zdjecia,3888030,artgal,t,id,tm.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/sztuczne-fiolki-obrazy-mistrzow-z-zabawnymi-komentarzami-w,3888008,artgal,t,id,tm.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/weekendowa-wycieczka-po-polsce-ktore-miasta-sa-najtansze,3886845,artgal,t,id,tm.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/przebudowa-bunkra-sztuki-znika-lubiana-kawiarnia-w-centrum,3887288,artgal,t,id,tm.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-inscenizacja-holdu-pruskiego-na-rynku-glownym,3879608,artgal,t,id,tm.html
http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/juz-za-3-dni-kiermash-najwieksze-wydarzenie-modowe-w,3879198,artgal,t,id,tm.html
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G
Gastronomia

kuchnia europejska

kawiarnie i herbaciarnie  bary  pizzerie

E
Edukacja

przedszkola  szkoły policealne

szkoły i kursy językowe

KATALOG FIRM

Wczoraj 09:38  Tomasz Dębek

Memy po meczu
Real Madryt - Legia
Warszawa. "I co
Ronaldo..."
Legia Warszawa przegrała z
Realem 1:5, ale zaimponowała
odważną grą i nawiązaniem walki
z faworytem. Honorową
bramkę...

18/10/2016 11:50  red.

Memy przed meczem
Real - Legia. "Gotowi
do kolejnych..."

Real Madryt - Legia Warszawa.
Bukmacherzy nie dają Legii
najmniejszych szans na
zwycięstwo we wtorkowym
meczu z...

Real Madryt - Legia
Warszawa. Gdzie
zobaczymy mecz Real -
Legia? Transmisja, Na
Żywo, Stream

18/10/2016
Tomasz Dębek/x-news.pl  

Piłkarze Prokocimia jak
Cristiano Ronaldo [MEMY]
17/10/2016  red.

3. PZU Cracovia
Półmaraton Królewski
[NOWE ZDJĘCIA]16/10/2016  red. , (pd)

3. PZU Cracovia
Półmaraton Królewski za
nami. Znajdź się na
zdjęciach
16/10/2016  red.

Cracovia Półmaraton
Królewski. Będą zamknięte
ulice i zmiany w
komunikacji
13/10/2016  Piotr Rąpalski  
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Kraków.
Inauguracja roku
akademickiego na
AGH [ZDJĘCIA]Nauka  04/10/2016

Kraków. Galeria
handlowa
Serenada rośnie
w oczach
[ZDJĘCIA]
Przestrzeń publiczna
16/09/2016  

Uber otwiera
swoją siedzibę w
Browarze Lubicz.
Będzie praca dla
150 osób
Wydarzenia  09/09/2016  

6
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DODAJ FIRMĘ +

SPORT

NAUKA PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA

PRACA
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jedzenie na telefon  ogródki piwne  puby

kuchnia polska  cukiernie  restauracje

catering

szkoły podstawowe

szkoły ponadgimnazjalne  gimnazja

szkoły artystyczne  nauka jazdy

kursy i szkolenia  szkolenia dla firm

żłobki  szkoły wyższe

U
Usługi

organizacja imprez  sale konferencyjne

doradztwa personalne - pośrednictwa pracy

agencje reklamowe  usługi inne

usługi internetowe  opieka nad dziećmi

poligrafia, drukarnie  usługi informatyczne

usługi porządkowe

usługi fotograficzne i wideo  tłumacz

usługi projektowe

F
Finanse i ubezpieczenia

doradztwo finansowe  banki

kantory wymiany walut  biura rachunkowe

kredyty  ubezpieczenia

M
Medycyna i zdrowie

apteki  szpitale i kliniki  przychodnie

stomatolog  psycholog, psychoterapeuta

R
Rozrywka i kultura

kina  teatry  muzea  galerie

kluby studenckie  domy kultury

kluby nocne  kluby

M
Motoryzacja

pomoc drogowa  stacje benzynowe

autokomisy  myjnie samochodowe

wypożyczalnie samochodów

warsztaty, serwisy  warsztaty motointegrator

Z
Zakupy

centra handlowe  hipermarkety

sklepy inne  komputery, oprogramowanie

kwiaciarnie  telefony komórkowe

sklepy zoologiczne  odzież  hurtownie

A
Administracja i instytucje publiczne

kościoły i świątynie  urzędy - pozostałe

zakony  urzędy pocztowe

placówki dyplomatyczne
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