
 
 
 
 
 

Plan zlotu „kaczmarski underground 2011” 

 

Prawezkwf isezkqy są zamsqsukrswaqf, useaqf palą 

zdezinformowad wrsitw. 

 

pkąufm 13 pala 2011 Kramtw-Marszowice 

 

13.00   Gra miejska „Otwkfcfqkf”   

20.00   koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego,  

Trio Łtezms-Chojnowskie, ŚOK Kramtw,  

ul. Mkmsoalsma 2 www.lamelli.com.pl 

 

Po koncercie przejazd autobusem do Marszowic.  

 

„Przodkom - mvnf pkgezy sczy! 

Krtumą rszmssz ead skmsrmsp! 

Ps obkf - mus skg qauausczy, 

Kkltw sus - cjvesuacjsomsp! 

Psufp ukckf es sbogev …”  

 

Jacek Kaczmarski „Pan Kmicic” wg. H Sienkiewicza 

 

 

 

../../../../../www.lamelli.com.pl


 

sobota 14 maja 2011 Folwark Marszowice 

www.folwark.krakow.pl 

 

 9.30  tqkaeaqkf 

11.00 dr Andrzej Gurbiel - "Suaqksoaw Avivsu 

Poniatowski na tle swojej epoki (w literaturze 

i kulturze)" 

13.00 ursh. er jab. Suaqksoaw Tabksz - "Śukfwaqf 

ekfrazy Jacka Kaczmarskiego" 

14.30 zauszqaqkf skg vczfsuqkmtw z uraca paiksufrsmą 

Jacka Kaczmarskiego 

15.00 obiad 

16.00 Iwona Grabska Grabi „Ps cs czoswkfmswk 

wymszuaocfqkf? Praca paiksufrsma Jacma 

Kaczmarsmkfis w msqufmtckf lfis uwtrczstck.” 

17.15 Wkfnma Gra uvrqkfl zf zqalspstck uracy 

magisterskiej Jacka Kaczmarskiego  

(prof. dr hab. Marek Bvt, prof. Marek 

Wknczyrsmk, dr Jacek Rozmus) 

18.30  Krzysztof Nowak "Jacek Kaczmarski w zasobach 

avekswkzvanqycj czgtd II wideo" 

19.30 koncert grupy Of Klub 

20.30 koncert „Mucha w szklance lemoniady”  

Eliza Banasik, Justyna Panfilewicz, Piotr 

Kalfuaq Mauczvm, Mkrssoaw Pfrnkrsmk, Marckq 

Skrzypczak, Anna Balasiewicz (skrzypce), Kuba 

Mgerzycmk (hsrufukaq), Suaqksoaw Zyipvqu 

22.00- qa scfqkf wysuąuką: Mkcjao Wkniscmk, Aeap 

Łauacz,  Ena Czyż 

 

 

niedziela 15 maja 2011 

 

9.30  tqkaeaqkf 

a usufp wracapy es rzfczywksustck …. 
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Ziosszfqka vezkaov, montakt w sprawie rezerwacji 

qscnfitw k wyżywkfqka: 

Agnieszka Rubinowska telefon: 513101206  email: 
folwark@folwark.krakow.pl 

 

Instd pkflsc noclegowych w Folwarku ograniczona. 

 

Ceny: 

Ksqcfru w ukąufm       20 PLN 

Przflaze es Marszswkc k vezkao w ssbsug   35 PLN 

Wsugu qa wszysumkf kpurfzy:    50 PLN 

 

nocleg - 40 zo se sssby w usmslv 2-osobowym,  

35 zo w wkfnssssbswyp (3-6 sstb) k w lfeyqcf z essuawmą 

susesoa, qapksu - 10 zo se sssby 

tqkaeaqkf / msnacla - 14 zo 

obiad - 20 zo 

 

Barezs ursskpy s ziosszfqka k wuoauy es eqka 30.04.2011. 

Ziosszsqyp us uyp ufrpkqkf qkf zaiwaraquvlfpy pkflsca 

w autobusie z Krakowa do Marszowic. 

 

Numer msqua es wuoat: Agnieszka Rubinowska 87 1020 

2645 0000 5402 0019 6949 
 

kontakt z organizatorami:  

info@kaczmarski-underground.pl 

info na facebook: 

http://www.facebook.com/pages/kaczmarski-

underground/134862936525246 

dyskusja na forum: 

http://www.kaczmarski.art.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=7990&start=0 
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