CENTRUM KULTURY PODGÓRZA
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków
tel. 12 656 36 70 wew. 30
e-mail: info@ckpodgorza.pl
ckpodgorza.pl

INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY
Zapisz się na zajęcia lub kup bilet nie wychodząc
z domu!
Wejdź na ckpodgorza.pl
i skorzystaj z internetowego systemu
sprzedaży w ramach oferty
Centrum Kultury Podgórza
oraz wszystkich filii.

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
- Karta Podgórze w Kulturze
- Karta Seniora
- Karta Klubu Rodziców
Kup kartę lojalnościową i korzystaj z atrakcyjnych
rabatów w ramach oferty Centrum Kultury Podgórza
oraz wszystkich filii przez cały rok!
PODGÓRSKI KLUB SENIORA
DLA POSIADACZY KARTY SENIORA UDZIAŁ BEZPŁATNY*
*Nie dotyczy Koncertu oratoryjnego (3.03/sobota, godz. 18.00)
3.03/sobota, godz. 18.00
Koncert oratoryjny: Giuseppe Verdi – Messa da Requiem
Wykonawcy: Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej
Charles Olivieri-Munroe – dyrygent
Edyta Piasecka – sopran
Elżbieta Wróblewska – mezzosopran
Pavlo Tolstoy – tenor
Patryk Rymanowski – bas
Teresa Majka-Pacanek – chórmistrz
Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
(ul. Zwierzyniecka 1)
Bilety rabatowe dla posiadaczy Karty Seniora: 5 zł
(do nabycia wyłącznie w Punkcie Informacyjnym CKP,
ul. Sokolska 13, parter)
UWAGA: liczba biletów ograniczona!
INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA

5.03/poniedziałek, godz. 10.30
„Trening umysłu – zawieszamy pamięć na hakach”
Prowadzenie: Aleksandra Bukowska
6.03/wtorek
Wycieczka: „Synagogi Kazimierza”
Oprowadza licencjonowany przewodnik Marek Łopatka
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy
(w Punkcie Informacyjnym CKP, ul. Sokolska 13, parter)
Zbiórka: CKP, ul. Sokolska 13, godz. 10.00
7.03/środa, godz. 11.00
Wykład „Obudź się na wiosnę, czyli nasza Mapa Marzeń
i Celów”
Prowadzenie: Teresa Kędra
9.03/piątek, godz. 16.00
Spotkanie z zielarzem Wiktorem Stelmachem
12.03/poniedziałek, godz. 11.00
Wykład „Pamięć i kreatywność”
Prowadzenie: Joanna Starzyk

22.03/czwartek, godz. 11.00
Klub czytelniczy: „Najważniejszy jest człowiek – tajemnica
sukcesu scenicznego i życiowego Anny Dymnej”
Prowadzenie: Marta Witkowska
23.03/piątek, godz. 11.00
„Wielkanoc w Europie” – spotkanie ze studentami
z wymiany Erasmus
Zapraszamy na słodki poczęstunek.
26.03/poniedziałek, godz. 11.00
Wykład „Pamięć i kreatywność”
Prowadzenie: Joanna Starzyk
27.03/wtorek, godz. 11.00
Spotkanie z zielarzem Wiktorem Stelmachem
28.03/środa, godz. 12.00
Świąteczne spotkanie kulinarne
Prowadzenie: Dorota Sokół
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy
(w Punkcie Informacyjnym CKP, ul. Sokolska 13, parter)

13.03/wtorek, godz. 12.30
Spotkanie Podgórskiego Klubu Przyjaciół Sztuki

Każdy piątek, godz. 10.00
Kurs brydżowy dla początkujących
Prowadzenie: Teresa Janusz

14.03/środa, godz. 11.00
Spotkanie „Mandala mojego życia, czyli jakie sfery
dokarmiamy, a jakie zaniedbujemy...”
Prowadzenie: Teresa Kędra

Poniedziałki godz. 10.00 i czwartki godz. 12.00
Klub Nordic Walking
Zbiórka przed Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13)

16.03/piątek, godz. 11.00
Spotkanie ze studentami z wymiany Erasmus

Sala bilardowa nr 17
Posiadacze Karty Seniora mogą korzystać z sali bezpłatnie.

19.03/poniedziałek, godz. 10.30
Trening umysłu „Pamięć a koncentracja”
Prowadzenie: Aleksandra Bukowska

WYSTAWY

19.03/poniedziałek, godz. 12.30
Spotkanie kulinarne „Smaki życia”
Prowadzenie: Marta Orłowska
20.03/wtorek, godz. 13.00
Wykład „Mleczko pszczele – eliksir młodości”
Prowadzenie: Ryszard Teska

2-31.03 – Galeria Centrum Kultury Podgórza
oraz Galeria Rozmaitości (I piętro, korytarz oraz sala nr 13)
„Salon Sztuk Wszelkich”
Autorzy prac: członkowie Podgórskiego Stowarzyszenia
Sztuk Wszelkich
Wernisaż wystawy: 2.03/piątek, godz. 16.00
Wstęp wolny

marzec 2018

KONCERTY I WYDARZENIA

1.03/czwartek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Inauguracja „Wieczorów historycznych”
Gospodarz wieczoru: Krzysztof Hliniak
Wstęp wolny
5.03/poniedziałek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Wykład „Zbliżenia literackie dawne i nowe – mistyczna
poezja Karola Wojtyły”
Prowadzanie: Michał Piętniewicz
Wstęp wolny
6.03/wtorek, godz. 17.30 – Sala widowiskowa
Wykład z cyklu „Religia, jako fenomen kultury:
pięć filarów islamu”
Prowadzenie: Elżbieta Wawro – doktor nauk humanistycznych
Wstęp wolny
7.03/środa, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Koncert zespołu Hot Swing
Joanna Trafas – śpiew
W programie: utwory Django Reinhardta i Stephana
Grappellego, standardy jazzowe oraz polskie i światowe
kompozycje utrzymane w stylu Hot Club de France
Bilety: 15 zł/5 zł*
8.03/czwartek
Dzień Kobiet w Centrum Kultury Podgórza
godz. 12.00
„Bądź naturalnie piękna” – warsztaty tworzenia
kosmetyków naturalnych (m.in. mydeł naturalnych
i peelingu z płatkami kwiatów i magnezem)
Prowadzenie: Marta Kotwica
UWAGA: liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy
(w Punkcie Informacyjnym CKP, ul. Sokolska 13, parter)

9.03/piątek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Potańcówka na Dzień Kobiet
W programie: koncert „Bo z dziewczynami nigdy nic nie
wiadomo...”, zabawy, opowieści sercowe
z przymrużeniem oka, karaoke i wspólne śpiewanie
Prowadzanie: Marianna i Artur Witkowski
Bilety: 15 zł/7 zł*

21.03/środa, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Koncert „Kobieco o wiośnie”
W programie: piosenki nawiązujące tematycznie
do wiosny, Dnia Kobiet oraz kobiecego spojrzenia na świat
Agata Jędrysiak-Wania – śpiew
Dominik Wania – fortepian
Bilety: 15 zł/5 zł*

12.03/poniedziałek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Koncert „Czar walca” – najpiękniejsze arie i duety
operetkowe i musicalowe
Aleksandra Sotnicka – sopran
Dariusz Palonek – tenor
Renata Żełobowska-Orzechowska – fortepian
Bilety: 15 zł/7 zł*

22.03/czwartek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Koncert „12 godzin z życia kobiety”
Marta Saciuk – śpiew
Iwona Konieczkowska – śpiew
Tadeusz Leśniak – pianino
W programie: znane piosenki w ciekawej,
często kabaretowej interpretacji oraz krótkie monologi
Bilety: 15 zł/5 zł*

14.03/środa, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Koncert „Być kobietą ...”
Dorota Helbin – śpiew
Piotr Kaczorowski – fortepian
Bilety: 15 zł/5 zł*
15.03/czwartek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
„Od Eugeniusza Bodo do...dziś” – prywatka
z Dariuszem Kordkiem
Gospodarz wieczoru: Łukasz Lech
Bilety: 30 zł/15 zł*
16.03/piątek, godz. 16.00 – Sala widowiskowa
„Co nam w duszy gra: piosenki Reny Rolskiej”
Prowadzenie: Aleksandra Sotnicka
Wstęp wolny*
16.03/piątek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
„Dziennik Podróżny Pani Zofii: podroż na Kresy i polskie
ślady na Ukrainie”. Prowadzenie: Zofia Zalewska
Wstęp wolny

godz. 15.00
Spotkanie z cyklu „Szukamy tego, co nas rozbawi na całego”:
„Kobiety, kobietki – o kobietach i innych zjawiskach
metafizycznych”
Prowadzenie: Dariusz Cywka
Wstęp wolny*

19.03/poniedziałek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Wykład „Jak przygotowywano się do odzyskania
niepodległości”. Prowadzenie: Jacek Nikorowicz
Wstęp wolny

godz. 18.00
Koncert „Za zdrowie pań” – recital Edwarda Hulewicza
UWAGA: Impreza tylko dla pań, obowiązują zapisy
w Punkcie Informacyjnym CKP (ul. Sokolska 13, parter)
Wstęp wolny*

20.03/wtorek, godz. 17.30 – Sala widowiskowa
Wykład z cyklu „Religia jako fenomen kultury: sufizm –
mistycyzm muzułmański”
Prowadzenie: Elżbieta Wawro – doktor nauk humanistycznych
Wstęp wolny

23.03/piątek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Koncert duetu Gabriela Stanisz (fortepian) i Bartłomiej
Fraś (skrzypce). W programie: 3. sonata Brahmsa,
Partita W. Lutosławskiego, 6. sonata L. van Beethovena
Wstęp wolny*
26.03/poniedziałek, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
Wieczór historyczny: „Powstanie kościuszkowskie”
W programie m.in. wykład „Fenomen Tadeusza
Kościuszki" – prowadzenie Aleksandra Zaprutko-Janicka
Gospodarz wieczoru: Krzysztof Hliniak
Wstęp wolny
28.03/środa, godz. 18.00 – Sala widowiskowa
„Miniatury od romantyzmu do impresjonizmu” –
recital fortepianowy Artura Łukiewicza
W programie: F. Chopin, I.J. Paderewski i C. Debussy
Bilety: 15 zł/5 zł*
*Dla posiadaczy karty Podgórze w Kulturze lub Karty Seniora.

KLUB RODZICÓW
2, 9, 16.03/piątki
godz. 9.30 – 10.15 – dzieci do 2 lat (I grupa)
godz. 10.30 – 11.15 – dzieci powyżej 2,5 lat
godz. 11.30 – 12.15 – dzieci do 2 lat (II grupa)
Zajęcia animacyjne, ogólnorozwojowe dla dzieci
z rodzicami, prowadząca: Diana Piórkowska

Celem spotkań jest adaptacja maluchów do wspólnej,
twórczej zabawy, nauka samodzielności, cierpliwości,
odwagi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz
kształtowanie dobrych nawyków i nowych umiejętności.
Spotkania są okazją do nawiązania kontaktów z innymi
rodzicami, wymiany doświadczeń. Rodzice uczestniczą
w zabawie razem ze swoimi dziećmi, poznają ich
zdolności, obserwują rozwój.
7, 14, 21, 28.03/środy
godz. 9.30 – 10.15 – dzieci do 2 lat (I grupa)
godz. 10.30 – 11.15 – dzieci powyżej (2,5 lat)
godz. 11.30 – 12.15 – dzieci do 2 lat (II grupa)
Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 5 roku
życia, prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki
wg amerykańskiego profesora E. E. Gordona,
prowadząca: Monika Madej
Dzięki zajęciom umuzykalniającym rodzice obserwują
u swoich dzieci zwiększoną płynność mowy i lepszą dykcję.
Ponadto, dzieci znacznie łatwiej i dłużej potrafią koncentrować
swoją uwagę, co ma wpływ na ich rozwój intelektualny.
Dzieci, które biorą udział w zajęciach muzycznych
wg teorii prof. Gordona posiadają bogaty słownik rytmiczny
i melodyczny, co pomaga im w późniejszej edukacji.
Umuzykalnianie tą metodą stymuluje wszechstronny
rozwój i pobudza zdolność komunikowania się.
23.03/piątek
godz. 9.30 – 10.15
godz. 10.30 – 11.15
godz. 11.30 – 12.15
„Prezentacja zagadnień związanych z mową” –
spotkanie z logopedą Agnieszką Oliwką
Wykład skierowany do osób posiadających małe dzieci oraz
spodziewających się potomstwa. Na spotkaniu zostaną
omówione m.in. takie zagadnienia jak: karmienie piersią,
a rozwój mowy dziecka, wpływ smoczków na wymowę,
przerost tkanki adenoidalnej (III migdał) jako jedna z przyczyn
zaburzeń artykulacji. Zostaną też poruszone następujące
kwestie: czy można zapobiec wadom zgryzu? Czy wada
zgryzu może być przyczyną nieprawidłowej artykulacji?
Wpływ parafunkcji (ssanie palca, zgrzytanie zębami itp.)
na rozwój aparatu mowy, kiedy skorzystać z pomocy logopedy?
Na koniec wykładu przewidziana jest dyskusja.
Dla posiadaczy Karty Klubu Rodziców udział we wszystkich
zajęciach jest bezpłatny.

