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ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ

Сестри та брати з України! 
Познайомтесь з польським серцем у серці 

Малопольщі! Гість в хату ― Бог в хату! 
Нехай польський дух свободи, блиск Божого 
Милосердя з санктуарію в краківських Лагєвніках 
освітить вас і дасть сили для боротьби з ворогом. 

Слава Україні та Польщі!



 
3 грудня 2022 р | 9.00 – 17.00

9.00 Зустріч перед Вавельським собором 
9.00-10.50 ― Спадщина Польської Корони 

(відвідування Вавельського собору та музею)
11.00 – Збір перед автобусом на вул. 
Повісле біля готелю Шератон.

11.15 -12.00 ―  переїзд у Велічку на 
Даниловичську шахту (ul. Daniłowicza 10)

12.12 ―  збори перед входом у шахту Даниловича 
Соляний відпочинок

12.25-14.30 Відвідування Музею соляної шахти у 
Велічці

15.00 обід ― Королівська вечеря біля замку 
в м.Неполоміце (Практикум про туристичну 
привабливість столиці області та її околиць)

16.00-17.00 Дух лісу ― відвідування замку в 
Неполоміце + поїздка до узлісся Неполомицького 
лісу (Повернення автобусом до Кракова)

●

●



4 грудня 2022 р |12.00-18.00

12.00 збір на вулиці Канонича 19, Краків    - 
«Слідами польського папи»

(Будинок-музей кардинала Войтили, вул. 
Канонича 19-21 у Кракові)

Прогулянка містом літератури 
14.00-15.30 ― Сапфірова студія Виспянського, 

вул.Кроводерська 79/II поверх
16.00-17.00 ГОЛОВНИЙ КОРПУС Національного 

музею, за адресою, ал. 3 травня/1,
Постійна експозиція ― Artistic Craft Gallery і XX 

+ XXI. Галерея польського мистецтва.
Сімейний квиток (до 4 осіб, у тому числі мінімум 1 дитина до 18 років). 
Квиток дає право на відвідування постійних експозицій у Головному 
корпусі, Палаці єпископа Еразма Чолека, Будинку Яна Матейка, Будинку 
Юзефа Мехоффера, Музеї ім. Емерика Гуттен-Чапського, павільйон 
Юзефа Чапського та музей Кароля Шимановського в Закопаному. 
Ми пропонуємо безкоштовні квитки в музеї, безкоштовний проїзд 
автобусом, обід і туристичні рекламні матеріали. Самострахування.

Додатково: 17.00-18.00  Санктуарій Івана Павла 
ІІ, Краків, Лагевніки



Проект полягає в активізації туризму в центрі та столиці 
Малопольщі, шляхом спрямування туристичного руху 
за участю українських бенефіціарів із центрів допомоги 
біженцям та навчальних закладів, а також зацікавлених 
туристів.
Метою проекту є туристичні заходи та туристична пропозиція 
у сфері культурного, релігійного та паломницького туризму 
(зокрема, слідами Івана Павла ІІ), у тому числі маршрутами 
культурної та історичної спадщини, та популяризація форм 
активного відпочинку.
Проект спрямований на  людей різного віку, має на меті 
сприяти поглибленню знань про Польщу серед біженців 
з України, інтеграції між українцями та поляками, між 
поколіннями, популяризації туристичних цінностей регіону, 
наближенню культурної спадщини Польщі та Малопольщі, 
особливо Кракова — столиця регіону.

Основні елемнти проекту:
1. Екскурсійні семінари для бенефіціарів під назвою —  
«А маєш на увазі, брате молодий, ці землі, води, посіви?» 
― про туристичну привабливість та історико-культурну 
спадщину регіону.
2. Туристичні заходи у вигляді 4 поїздок з гідом:
Спадщина Польської Корони (Вавель, Краків Старе місто), 
Соляна шахта (Велічка), Дух лісу (Нєполоміце), Слідами 
Папи-Поляка (вул. Канонича в Кракові, санктуарій 
Лагевники), зокрема: відвідування  Національного музеюу 
Кракові, замку Вавель, солеварень, санктуарію Яна Павла II).

Ще не вмерла Україна і слава, і воля,
Ще нам, брате молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у свої сторонці.

Організатор: Фонд «Максимум» у Кракові
www.maximum.org.pl, тел.: 511-833-410
електронна пошта: redakcja@maximum.org.pl


