SPACERY LITERACKIE – program 2019
Wisława Szymborska na Światowy Dzień Poezji – 21 marca (oprowadza: Anna Hojwa)
Na jeden dzień, jedno popołudnie dajmy się oczarować poezją. Na spacerze literackim oprócz wierszy,
szkolnych faktów i soczystych anegdot, wspomnienie najsłynniejszej polskiej poetki – Wisławy
Szymborskiej. Jej wiersze pozornie proste, zabawne, lekkie i poważne, z pewnością staną się inspiracją
dla osób, które lubią poezję. Czy naprawdę jest ich dwie na tysiąc?
Spacer szlakiem Haliny Poświatowskiej – 30 marca (oprowadza: Agnieszka Konior)
Szlak Haliny Poświatowskiej dotyczy krótkiego, ale za to bardzo intensywnego czasu w życiu poetki,
kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zamieszkała w Krakowie, w słynnym Domu Literatów przy
ulicy Krupniczej 22, (odniesiemy się jednak także do jej wcześniejszych wizyt w stolicy Małopolski). Był
to dla niej nie tylko czas tworzenia i zdobywania wiedzy (podczas studiów filozoficznych na
Uniwersytecie Jagiellońskim), ale także licznych romansów i zachłannego korzystania z życia, często
kosztem zdrowia. Postaramy się przedstawić mniej znaną twarz poetki: odważnej buntowniczki,
łamiącej konwenanse i przekraczającej granice, próbującej wyciągnąć od życia jak najwięcej.
Spacer szlakiem Młodej Polski – 27 kwietnia (oprowadza: Agnieszka Konior)
Kraków stanowił główny ośrodek rozwoju życia literacko-artystycznego Młodej Polski. To tutaj mieszkali,
tworzyli i spotykali się poeci i pisarze. Wywoływali także liczne skandale, które budziły oburzenie wśród
ustatkowanych krakowskich mieszczan. W ramach spaceru szlakiem Młodej Polski postaramy się
przywołać atmosferę tamtych czasów. Udamy się w pobliże samej „synagogi szatana”, czyli mieszkania
Stanisława Przybyszewskiego. Odwiedzimy „szafirową pracownię” Stanisława Wyspiańskiego oraz
powstały tamtym czasie, kosztem skanalizowania miasta, Teatr Słowackiego. Na koniec spaceru
wychylimy kieliszek absyntu w Jamie Michalika, wznosząc toast: Eviva l'arte!
Spacer szlakiem Henryka Sienkiewicza – 25 maja (oprowadza: Agnieszka Konior)
Kraków był miastem, w którym autor Quo Vadis dość często bywał, stąd też odnalezienie śladów tego
wybitnego pisarza w mieście nie stanowi zbyt dużego problemu. W krakowskiej gazecie „Czas”
ukazywały się jego powieści w odcinkach, które przyniosły mu, mówiąc językiem współczesnym status
celebryty. To tutaj zawarł zakończone skandalem małżeństwo. Często bywał także w Hotelu Grand,
pijając ulubioną kawę ze śmietanką i czytając zagraniczne gazety. Przemierzmy zatem Kraków tropem
Noblisty!
Spacer z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca (oprowadza: Łucja Malec-Kornajew)
To spacer dla dzieci i tych, którzy pamiętają jak to jest być dzieckiem. Przejdziemy przez Kraków śladami
literatury dziecięcej. „Odkurzymy“ m.in. utwory Antoniny Domańskiej (autorki Paziów króla Zygmunta
czy Historii żółtej ciżemki) oraz Jadwigi Żylińskiej piszącej o alchemiku Sędziwoju, sięgniemy też do
literatury współczesnej, m.in. Doroty Terakowskiej i Barbary Gawryluk.
Spacer szlakiem Tadeusza Boya-Żeleńskiego – 29 czerwca (oprowadza: Agnieszka Konior)
Tadeusz Boy-Żeleński, to postać z całą pewnością niezwykła, długie lata swojego spędził w Krakowie. To

jemu zawdzięczamy polskie przekłady arcydzieł francuskiej literatury (m.in. Moliera, Flauberta, Balzaca).
Z wykształcenia lekarz, propagował antykoncepcję, edukację seksualną i świadome macierzyństwo.
Współtwórca kabaretu Zielony Balonik, którego wstępy odbywały się w Jamie Michalika. Aktywny
uczestnik życia młodopolskiej bohemy, w młodości zakochany w Dagny Przybyszewskiej. Gorący
zwolennik odbrązawiania pisarzy (szczególnie Mickiewicza i Fredry). Spacer szlakiem postaci o tak wielu
twarzach z pewnością dostarczy wielu wrażeń.
Spacer szlakiem Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego) – 27 lipca (oprowadza: Agnieszka
Konior)
Kraków, obok Zakopanego i Warszawy był bez wątpienia najważniejszym miastem w życiu Witkacego.
Studiował tu na Akademii Sztuk Pięknych. W Teatrze Miejskim wystawiane były jego sztuki, m.in. Tumor
Mózgowicz czy Pożegnanie Jesieni. Romansował z aktorką Ireną Solską i żoną Tadeusza BoyaŻeleńskiego – Zofią. Blisko przyjaźnił się z Bronisławem Malinowskim. Spacer przedstawi literacką
odsłonę twórczości Witkacego, szalonego artysty o stu twarzach.
WYJAZD Spacer szlakiem Czesława Miłosza – 31 sierpnia (oprowadza: Anna Hojwa)
W tym roku zapraszamy na literacką wycieczkę z utworami Czesława Miłosza w tle. Tradycyjnie
odwiedzimy ostatnią ziemską siedzibę noblisty. Mieszkanie pełne książek, z widokiem na bluszcz, które
wygląda tak, jakby poeta wyszedł na chwilę. W drugiej części przeniesiemy się do Dworku w Goszycach,
majątku rodziny Turowiczów. Poeta znalazł tam schronienie po wyprowadzce z Warszawy w 1945 roku.
Opowieść o poezji splecie się ze zawiłymi losami Czesława Miłosza.
WYJAZD Literackie Zakopane – 14 września (oprowadzają: Anna Hojwa i Agnieszka Konior)
Zakopane stanowiło dla wielu literatów miejsce upragnionego odpoczynku, inspiracji, nawiązywania
kontaktów i zabawy. Bywało tu wielu pisarzy, także tych, którzy na stałe zamieszkiwali w Krakowie (m.in.
Wisława Szymborska, Stanisław Lem, czy Tadeusz Boy-Żeleński). W ramach wyjazdu zwiedzimy muzeum
biograficzne Kornela Makuszyńskiego (oddział Muzeum Tatrzańskiego). Obiad zjemy w Willi Literatów
„Astorii”, w której, w trakcie jedzenia zupy koperkowej, Wisławę Szymborską zastała wiadomość
o otrzymaniu Nagrody Nobla. Poszukamy także miejsc związanych ze Stanisławem Ignacym
Witkiewiczem – Witkacym. W trakcie podróży przewidziana jest także projekcja filmów o literackim
Krakowie. Spacer płatny.
Spacer szlakiem Jerzego Turowicza – 28 września (oprowadza: Anna Hojwa)
W rubryce zawód mógłby wpisać „Tygodnik Powszechny”. Jerzy Turowicz ikona polskiej publicystyki,
zetknął się z najważniejszymi pisarzami, dziennikarzami i filozofami powojennej Polski. W dwudziestą
rocznicę śmierci redaktora „Tygodnika Powszechnego”, poznamy życie jednego z najbardziej
inspirujących twórców środowiska kulturalnego w Polsce. Dawał poczucie bezpieczeństwa, pozwalał
tworzyć, łączył różne środowiska, w czasach trudnej rzeczywistości Polski Ludowej. Tygodnik trawa,
w wraz z nim dziedzictwo intelektualne Jerzego Turowicza.
Spacer literacki po cmentarzu na Salwatorze – 12 października (oprowadza: Anna Hojwa)
Początkowo cmentarz parafialny, dziś jedna z najpiękniejszych nekropolii Krakowa. Na Wzgórzu
błogosławionej Bronisławy spoczęli pisarze, poeci oraz wielu innych twórców. Między innymi

najmłodszy syn Adama Mickiewicza, Jerzy Harasymowicz, Wiesław Dymny, Kornel Filipowicz, Stanisław
Lem, a w ostatnim czasie Leszek Aleksander Moczulski. Nostalgicznego nastroju dopełnią utwory
wybranych twórców.
Spacer szlakiem Josepha Conrada – 26 października (oprowadza: Agnieszka Konior)
Spacer szlakiem Josepha Conrada wiedzie po miejscach, w których dorastał młody Józio Korzeniowski.
Odwiedzimy te, w których mieszkał, uczył się i zawierał pierwsze przyjaźnie, skąd wypłynął na „szerokie
wody literatury”. Druga część spaceru będzie wiodła śladami wizyty, wtedy już światowej sławy pisarza
w Krakowie, w 1914 roku. Odwiedzimy Collegium Maius i Hotel Grand. Dowiemy się także, co tak bardzo
oburzyło literata podczas przechadzania się po linii A-B. Spacer odbędzie się w trakcie Festiwalu
Conrada i będzie argumentem za tym, że jego związki z miastem nie są tylko metaforyczne.

