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Program pobytu

Czy wiedzieli Państwo, że:
- Kraków jest Wiedniem literatury?
- większość wybitnych pisarzy i poetów polskich, przynajmniej przez jakiś 
czas mieszkało, bądź mieszka w Krakowie? (w tym dwóch 
współczesnych noblistów)
- także i Goethe odwiedził to miasto?
- Kochanowski był pierwszym, piszącym swoje dzieła w języku polskim?
- w Krakowie znajduje się najstarsza księgarnia w Europie, sprzedająca 
książki od 1610 roku?

Oferta ta adresowana jest przede wszystkim do różnego rodzaju 
Towarzystw Literackich, ludzi którzy kochają literaturę i chętnie bliżej 
poznają dzieła polskich pisarzy i literatów. 
Uwaga! Szczególnie przed tą podróżą studyjną warto będzie przeczytać 
kilka książek i obejrzeć kilka filmów o tematyce polskiej. Z odpowiednim 
wyprzedzeniem polecimy Państwu pozycje, które będą materiałem do 
dyskusji oraz których miejsca akcji odkryjecie potem podczas podróży do 
Krakowa.

Wtorek

Do południa:! przylot do Krakowa, transfer do hotelu
Po południu:! zwiedzanie Starego Miasta Krakowa, wizyta w niepowtarzalnym Muzeum „Podziemia 
! ! Rynku”, przejście średniowieczną trasą turystyczną śladem europejskiej tożsamości 
! ! Krakowa
Wieczorem:! kolacja w Restauracji „Jama Michalika”, będącej miejscem spotkań literatów, artystów, 
! ! dziennikarzy i krakowskiej cyganerii przełomu XIX i XX wieku. 

Środa
!
Do południa:! zwiedzanie żydowskiej dzielnicy Kazimierz
Po południu:" wizyta w Muzeum „Fabryka Emalii Oskara Schindlera", połączona z pokazem w Państwa 
! ! języku ojczystym obsypanego Oskarami filmu „Lista Schindlera” w reżyserii S. Spielberga
Wieczorem:! kolacja w jednej z żydowskich restauracji na Kazimierz u z możliwością wysłuchania 
! ! koncertu muzyki klezmerskiej

Czwartek

Do południa:" wyjazd do Zakopanego, stolicy Polskich Tatr, gdzie po dniu spędzonym na podziwianiu 
! ! przepięknych górskich widoków, które inspirowały wielu polskich poetów i literatów, 
! ! zaprosimy Państwa do Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza na sztukę jednego z 
! ! polskich dramaturgów
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Uwaga: powyższy plan jest jedynie propozycją. Długość pobytu gości i propozycje programowe mogą być 
oczywiście dostosowane do Państwa indywidualnych życzeń!
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Sobota 

Do południa:! zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu, rezydencji i miejscu pochówku królów 
! ! polskich
Po południu:! wolny czas do dyspozycji, możliwość indywidualnego odwiedzenia poleconych 
! ! przez nas księgarni, w których znajdziecie Państwo dzieła polskie w przekładzie na wiele 
! ! języków obcych. 
Wieczorem:! pożegnalna kolacja literacka

Piątek

Do południa:! wyjazd do Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu - Miejsca Pamięci i Muzeum w 
! ! Auschwitz-Birkenau, zwiedzanie studyjne z przewodnikiem, połączone z projekcją filmu 
! ! dokumentalnego na temat życia w obozie. 
Wieczorem:! koncert poezji śpiewanej w jednej z krakowskich piwnic artystycznych
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