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Centrum Kultury Podgórza, a wcześniej Dom Kultury Podgórze, powstało w 1984 r. To instytucja
kultury Miasta Krakowa działająca na terenie historycznej dzielnicy Podgórze. Zgodnie z
obecnym podziałem administracyjnym Krakowa funkcjonujemy na terenie 6 dzielnic: Dzielnicy
VIII Dębniki, Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnicy X Swoszowice, Dzielnicy XI
Podgórze Duchackie, Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim oraz Dzielnicy XIII Podgórze. Swoją
ofertę kierujemy nie tylko do mieszkańców prawobrzeżnej części miasta, ale również do osób z
całego Krakowa. Prowadzimy wielokierunkową działalność kulturalną, która służy rozwijaniu
oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Krakowa, a także tworzeniu warunków do rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego. Jesteśmy wsparciem wielu środowisk kulturotwórczych,
amatorskich grup artystycznych i ich wychowanków. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla
siebie – zarówno najmłodsi jak i Seniorzy. Pełnimy funkcję centrali dla 17 podległych jednostek:
Dworu Czeczów, Ośrodka Ruczaj, Teatru Praska 52, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay oraz
Klubów: Kliny, Piaskownica, Iskierka, Kostrze, Przewóz, Pychowice, Rybitwy, Skotniki,
Soboniowice, Tyniec, Wola Duchacka, Wróblowice oraz Zbydniowice.

Harmonogram zajęć Klubu Rodziców w styczniu
16, 23.01 (poniedziałki) - Zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci do 3 roku życia
prowadzone w oparciu o teorię uczenia się muzyki wg amerykańskiego profesora E.E. Gordona
9.00 – 9.45 - dzieci do 2 lat,
10.00 – 10.45 - dzieci do 2 lat
11.00 – 11.45; dzieci 2-3 lata
18, 25.01 (środy)
10.00-10.45 - Pilates & stretching dla mam z maluszkami
11.00-12.30 - Podgórscy rodzice - otwarte i wolne spotkania dla rodziców i przyszłych rodziców,
którzy mają chęć i potrzebę spotkania się z innymi rodzicami – rozmowy, wymiany
doświadczeń, poglądów lub po prostu bycia w grupie podobnych sobie.

19.01 (czwartek)
10.00 – 10.45 - Etno Bobo - warsztaty dla dzieci skupiające uwagę najmłodszych na polskim
folklorze ludowym regionu Podhala. Zabawy z gestem, słowem, muzyką i ruchem umożliwiające
poznanie najmłodszym życia podhalańskich górali-dzieci Podczas zajęć dotkną, poczują i
zobaczą, staną się częścią kultury.

20, 27.01 (piątki)
9.00 – 9.45 - Joga dla rodziców z dziećmi

26.01 (czwartek)
10.00-10.45 - Dziecięce trele - warsztaty łączące ruch-słuch-słowo, czyli warsztaty opierające
się na programie logorytmika autorstwa Ewy Bambol.

17.01 (piątek) - Bystry Bobas zajęcia sensoryczno-rozwojowe,
11.00 – 11.45 - dzieci w wieku 1-3 lata
12.00 – 12.45 - niemowlęta

Dla posiadaczy Karty Klubu Rodzica wstęp na zajęcia jest bezpłatny.
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Centrum Kultury Podgórza
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków
Tel.: 12 656 36 70, 509 297 914
E-mail: edukacja@ckpodgorza.pl
www.ckpodgorza.pl
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