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WYDARZENIA

Dla dzieci: Akademia Małego 
Odkrywcy (11.00/15.00)

13.11 Legendy Nowej Huty – 
Maciej Miezian, Dzieje Nowej 
Huty

11.12 Boże Narodzenie na 
przedmieściu – Maciej 
Twaróg, Dom Zwierzyniecki

08.01 W pracowni rzeźbiarza, 
czyli jak zostać artystą – 
Elżbieta Lang, Kamienica 
Hipolitów

12.02 Przedwojennej mody 
czar – Tomasz Stachów, 
Fabryka Emalia Oskara 
Schindlera

Rezerwacja miejsc w oddziale 
organizującym zajęcia; 

wstęp: 5 zł

Dla młodzieży: Zagraj 
w Kraków – interaktywne 

spacery edukacyjne (12.00)

20.11 „Chodźcie z nami”. 
Szlakiem nowohuckich 
protestów i demonstracji 
w czasie stanu wojennego 
– Maciej Miezian, Dzieje 
Nowej Huty

Zalecany wiek uczestników – 
od 15 lat

Dla dorosłych: Muzeum 
bez granic, czyli ruszamy 

w miasto! (12.00)

05.11 Pogrzeby znanych 
Żydów krakowskich przed 
II wojną światową – Anna 
Jodłowiec-Dziedzic, Stara 
Synagoga

03.12 Krakowskie Zabłocie. 
Spacer wokół ulicy Lipowej 
– Jacek Salwiński, Fabryka 
Emalia Oskara Schindlera

07.01 Szlakiem szkolnictwa 
żydowskiego – Piotr Figiela, 
Stara Synagoga

04.02 Krakowskie getto 
1941–1943 – Anna Pióro, 
Apteka pod Orłem

Wykłady połączone 
ze zwiedzaniem Krakowa

Spotkania z VIP-em 
(12.00; Dom Zwierzyniecki)

19.11 Między Zakrzówkiem 
a Ludwinowem – Krzysztof 
Jakubowski

Jak co roku Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa przygotowało bo- 
gatą ofertę edukacyjną, skierowaną 
nie tylko do dzieci i młodzieży, ale 
także do osób dorosłych. Oprócz 
stałego punktu programu, jakim są 
wykłady, muzeum oferuje spacery 
edukacyjne, warsztaty, spotkania     
z kustoszami, gry miejskie i debaty. 
Te ostatnie wydają się szczególnie 
ciekawe, gdyż poruszają kwestie nie 
tylko historyczne, ale także bieżące, 
takie jak np. przenosiny redakcji 
„Przekroju” do Krakowa. W progra- 
mie znalazły się też zajęcia przezna- 
czone dla osób niewidomych i nie- 
dowidzących.

MUZEOMANIA
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10.12 Wokół osiedla 
Oficerskiego – Małgorzata 
Jantos

14.01 Między podgórskim 
Magistratem a parkiem 
Bednarskiego – Jarosław 
Żółciak

18.02 Wokół kopca na 
Sowińcu – Jerzy Bukowski

Dla wszystkich: 
Salon pod Faetonem 

(16.00; Pałac Krzysztofory)

23.10 Lajkonik. Konik zwie- 
rzyniecki czy europejskie 
uniwersum? – dr Magdalena 
Kwiecińska

27.11 Inskrypcje na Pomors- 
kiej. Krzyk uwieczniony czy 
niepotrzebne świadectwo? 
– Tomasz Stachów

18.12 Majątek ziemski – 
dobrodziejstwo czy 
przekleństwo? Jan 
Matejko jako szlachcic na 
zagrodzie – Maciej Miezian

22.01 Szopka krakowska. Hit 
czy kit? – Małgorzata Niechaj

26.02 Świadki archeologicz-
ne: sterta gruzu czy 
kopalnia wiedzy? – Dominik 
Lulewicz

Dla wszystkich: Krakowskie 
kolokwium (18.00)

4.11 Wojna to męska rzecz… 
II wojna światowa a eman- 
cypacja kobiet – Fabryka 
Emalia Oskara Schindlera. 
Debata z udziałem dr Anny 
Czocher (IPN w Krakowie) oraz 
dr Barbary Klich-Kluczewskiej 
(UJ). Prowadzenie: Gabriele 
Lesser, dziennikarka i historyk

12.12 13 grudnia – racja 
stanu czy zdrada stanu? 
W 30. rocznicę wprowa-
dzenia stanu wojennego – 
Fabryka Emalia Oskara 
Schindlera

26.01 I przenieśli nam 
redakcję do Krakowa… 
Tygodnik krakowski czy 
warszawski – spór o 
tożsamość „Przekroju” – 
Dom Zwierzyniecki. Debata 
z udziałem Piotra Najsztuba, 
wieloletniego redaktora 
naczelnego „Przekroju”, 
obecnie tygodnika „Wprost” 
oraz Artura Rumianka, 
redaktora naczelnego 
„Przekroju”. Prowadzenie: 
Miłosz Kozioł, dziennikarz, 
reżyser, realizator filmowy, 
związany z TVP Kraków

PROGRAM EDUKACYJNY
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Dla seniorów: Muzealna 
Akademia 60+ (17.00)

09.11 Przedmieścia Krakowa. 
W poszukiwaniu utraco- 
nego świata – Maciej 
Twaróg, Dom Zwierzyniecki

14.12 Krakowscy artyści – 
Korpalowie – spotkanie 
z kuratorem wystawy 
czasowej – Elżbieta Lang, 
Kamienica Hipolitów

11.01 W czasach grozy 
i terroru – spotkanie z kura- 
torem wystawy stałej 

Krakowianie wobec terroru 
1939–1945–1956 – Grzegorz 
Jeżowski, Ulica Pomorska

08.02 Kraków podziemny – 
spotkanie z kierownikiem 
projektu: Trasa turystyczna 
Śladami europejskiej 
tożsamości Krakowa 
– Łukasz Walas, Podziemia 
Rynku

29.02 Ludwik Jerzy Kern. 
Poeta nie tylko z ostatniej 
strony „Przekroju” – Piotr 
Kołodziejski, Dom 
Zwierzyniecki

Dla dorosłych niewidzących 
i niedowidzących: Kraków 
naprawdę dla wszystkich 

(12.00)

05.11 Prezentacja wystawy 
stałej Dom mieszczański 
– Katarzyna Bury, Kamienica 
Hipolitów

03.12 O kulturze i zwyczajach 
Żydów krakowskich – Piotr 
Figiela, Stara Synagoga

07.01 Życie codzienne 
w dawnym Krakowie – 
Michał Grabowski, Pałac 
Krzysztofory

Rezerwacja miejsc w oddziale 
organizującym zajęcia.

Muzeum Historyczne  
Miasta Krakowa
Kraków, Rynek Główny 35
tel.: 12 422 15 04, 619 23 20
e-mail: edukacja@mhk.pl
www.mhk.pl

PROGRAM EDUKACYJNY
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Po raz pierwszy w Polsce można 
zobaczyć prace jednego z najsłyn-
niejszych malarzy angielskiego ro-
mantyzmu – Josepha Mallorda 
Williama Turnera. Wszystko dzięki 
Muzeum Narodowemu w Krakowie, 
które zaprasza na wystawę Turner. 
Malarz żywiołów. Zaprezentowano 
na niej osiemdziesiąt cztery prace 
pochodzące z Galerii Tate oraz kilku 
angielskich i amerykańskich kolekcji. 

Większość dorobku artysty sta-
nowią pejzaże tworzone w myśl 
teorii francuskiego malarza Pierre’a-
Henri’ego de Valenciennes, który 
jako pierwszy zalecał malowanie wi-
doków wprost z natury. Jego teoria 

przedstawiają często ruch wirowy. 
Szczególną rolę w obrazach Turnera 
odgrywa światło. Artysta twierdził, 

że jego celem jest malowanie czy-
stego światła. Miał powiedzieć, że 
„Słońce jest bogiem”.

William Turner (1775–1851) urodził 
się i mieszkał w Londynie. Uważany 
za największego malarza angielskie-
go romantyzmu, prekursora impre-
sjonizmu i symbolizmu. Artysta, który 
w swoich widokach wody i chmur 
zbliżył się do malarstwa abstrakcji. 
Był członkiem Królewskiej Akademii 
Sztuki. Pozostawił po sobie blisko 
trzydzieści tysięcy prac, z których 
większość to szkice krajobrazów. 
Wystawa trwa od 15.X.2011  
do 08.I.2012.

TURNER. 
MALARZ 

ŻYWIO
ŁÓW

zwana „portretem krajobrazu” 
odbiła się szerokim echem w krę-
gach artystycznych. Dzięki temu pej-
zaż został uwolniony z historycznego 
czy biblijnego kostiumu i zaczęto 
traktować go jako temat sam w so-
bie. Poglądy Valenciennes’a podziela-
li malarze angielskiego romantyzmu, 
którzy inaczej niż zaangażowani po-
litycznie francuscy romantycy, stano-
wili grupę wypowiadającą się przede 
wszystkim poprzez pejzaż. A ten we-
dług angielskiej wersji był nie tylko 
ucieleśnieniem i gloryfikacją natury, 

ale także określał miejsce człowieka 
we wszechświecie.

Prace Turnera zostały przyporząd-
kowane poszczególnym żywiołom: 
ziemi, wodzie, powietrzu i og-
niowi, a także ich zespoleniu, zwa-
nemu fuzją. W tych kompozycjach, 
w których żywioły są przemieszane, 
artysta zaniechał podziału na odręb-
ne plany przestrzenne – obraz roz-
wija się centrycznie, od środka we 
wszystkich kierunkach. Późne prace 

Muzeum Nardowe w Krakowie
Gmach Główny
Kraków, al. 3 Maja 1
tel.: 12 295 55 00
e-mail: dyrekcja@muzeum.krakow.pl
www.muzeum.krakow.pl

Księżyc w nowiu, © Tate, London 2010

Rozżarzony zachód słońca, © Tate, London 2010

Kutry rybackie sprowadzają uszkodzony okręt do 
portu Ruysdael, © Tate, London 2010
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Wybrane wydarzenia 
towarzyszące wystawie 

TURNER. Malarz żywiołów
Muzeum Narodowe 

w Krakowie, Gmach Główny

15.10, godz. 10.30-12.30 
Barwy żywiołów. Kolor 
zaklęty w kropli wody – 
warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 6-10 lat. 
Prowadzenie: J. Kamykow-
ska. Sala edukacyjna

22.10, godz. 10.30-12.30 
Kolor – woda – papier 
– warsztaty malowania 
akwarelą dla dorosłych 
Prowadzenie: J. Pętkowska. 
Sala edukacyjna

25.10, godz. 18.00 John 
Constable – największy 
rywal Turnera – wykład dr. 
hab. A. Szczerskiego. Sala 
audiowizualna „U Samu- 
rajów”

29.10, godz. 10.30-12.00; 
godz. 12.30-13.00 
Poszukiwacze żywiołów 
– warsztaty naukowe dla 
dzieci w wieku 5-7; 8-12 lat. 

10.12, godz. 10.30-12.00; 
godz. 12.30-13.00 Poszu- 
kiwacze żywiołów – war- 
sztaty naukowe dla dzieci 
w wieku 5-7; 8-12 lat. 
Prowadzenie: A. Płachczew-
ska-Rogozińska. 
Sala edukacyjna

5.01, godz. 18.00 Londyn 
czasów Sherlocka Holme- 
sa – portret miasta epoki 
przemysłowej – wykład 
D. Jędruch. Sala audiowizual-
na „U Samurajów”

7.01, godz. 10.30-12.30 Bar- 
wy żywiołów. Ciepło – zim- 
no, czyli dotyk ziemi 
– warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 6-10. 
Prowadzenie: J. Kamykow-
ska. Sala edukacyjna

Organizator zastrzega sobie 
prawo do wprowadzenia zmian 

w programie.

Na wszystkie warsztaty 
obowiązuje rezerwacja: 

edukacja@muzeum.krakow.pl, 
tel. 12 295 55 95

Prowadzenie: A. Płachczew-
ska-Rogozińska. Sala 
edukacyjna

5.11, godz. 10.30-12.30 
Barwy żywiołów. Dogonić 
chmury, namalować wiatr 
– warsztaty plastyczne dla 
dzieci w wieku 6-10 lat. 
Prowadzenie: J. Kamykow-
ska. Sala edukacyjna

26.11, godz.10.30-12.00 Bądź 
ŻYWIOŁowy – warsztaty 
ruchowe dla dzieci w wieku 
3-7 lat. Prowadzenie: 
E. Kopyść. Sala edukacyjna

29.11, godz. 18.00 Turner 
i krytycy – o recepcji twór- 
czości malarza w XIX- 
wiecznej krytyce artystycz- 
nej we Francji i w Polsce
– wykład dr. P. Kopszaka. 
Sala audiowizualna 
„U Samurajów”

8.12, godz. 18.00
 Wielkie powieści, wielkie 

nadzieje, wielkie zakupy. 
Turner i etos XIX wieku
 – wykład prof. dr. hab. 
T. Sławka. Sala audiowizual-
na „U Samurajów”

PROGRAM EDUKACYJNY
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Międzynarodowe Centrum Kultu-
ry zaprasza na wystawę Polowanie 
na awangardę – zakazana sztuka  
w Trzeciej Rzeszy, poświęconą 
twórczości artystów prześladowa-
nych przez niemieckich nazistów  
w latach 1933-1945. Hitlerowska 
wizja świata nie przewidywała 
miejsca dla niezależnie myślących, 
hołdujących awangardzie malarzy, 
grafików, poetów, pisarzy, kompo-
zytorów, takich jak na przykład Carl 

Hofer, Leo Haas, Heinrich Maria 
Davringhausen, Emil Nolde, Max 
Ernst, Georg Grosz, Otto Freundlich, 

polskich artystów, pisarzy i kompozy-
torów, którzy z chwilą zajęcia teryto-
rium Polski w 1939 roku znaleźli się  
w orbicie „polityki kulturalnej” hit-
lerowców. Ekspozycja ta została 
wpisana w program oficjalnych 
obchodów Sezonu kultury Nadre-
nii Północnej – Westfalii w Polsce 
2011/2012.

Wystawa czynna:
wtorek – niedziela 10.00-18.00
bilety: 
  l ulgowy 5 zł 
  l pełnopłatny 8 zł
  l  rodzinny 10 zł (dwie osoby dorosłe 

+ co najmniej jedno dziecko)

POLO
WANIE NA 

AWAN
GARDĘ

Else Lasker-Schüler, Georg Mei-
stermann, Max Pechstein, Oskar 
Schlemmer, Irmgard Keun, Thomas 
Mann, Anna Sehgers, Hanns Eisler  
i Kurt Weill. Ich prace – obrazy olej-
ne, grafiki, rysunki, rzeźby, utwory 

literackie i muzyczne można po-
dziwiać w Galerii MCK w okresie 
19 X 2011 – 29 I 2012. Połączenie 
sztuki wizualnej, literatury i muzyki 
ukazuje wagę zjawiska i ogromny 
nacisk władzy totalitarnej na to, by 
oczyścić ówczesną kulturę z wszel-
kich niezgodnych z nazistowską dok-
tryną przejawów. Aneksem pozwa-
lającym zrozumieć związki kulturowe 
Niemiec i Polski w tak trudnym kon-
tekście historycznym będzie przypo-
mnienie sylwetek dyskryminowanych 

Ewald Mataré, Fiński wół, brąz,1929,
© LVR-LandesMuseum Bonn

Julius Grauman, Jarmarczna buda („Światowe 
atrakcje”), olej na płótnie, 1928, ©Sammlung  

Memoria Thomas B.Schumann

Else Lasker-Schüler, Jussuf modeluje matkę,
 tusz lawowany akwarelą, 1923, ©ilustracja do: 
Else Lasker-Schüler, Theben. Gedichte und Litho-
graphien, Querschnitt-Verlag, Frankfurt n. Menem 



Czwartki z Awangardą 

Cykl spotkań poszerzających 
wiedzę na temat wystawy; 
wykłady, dyskusje, projekcje 
filmowe; godz. 18.00

Lekcje galeryjne dla szkół 
Zapraszamy szkoły podstawo-
we, gimnazja i licea na lekcje 
w Galerii MCK, gdzie w przyjaz- 
nej atmosferze mogą odkrywać 
kulturę, sztukę i historię.
Proponowane tematy zajęć:
Szkoła podstawowa: 

Jak powstają obrazy? 
– warsztaty plastyczne.

Szkoła gimnazjalna i licealna: 
Historia i kultura Niemiec
Trudne pojęcia: rasizm, 

antysemityzm, tolerancja
Polityka kulturalna – z czym to 

się je?
Wszystkie lekcje mogą odbyć 
się także w językach obcych 
(angielski, francuski, niemiecki).
Dojrzali do sztuki. Spotkania 

dla seniorów w MCK
Spotkania mają charakter semi- 
nariów – prowadzone przez his- 
toryków sztuki, specjalizujących 
się w danym okresie, stworzą 
okazję do dyskusji i głębszego 
poznania tematu. Spotkania są 
połączone ze zwiedzaniem wys- 
tawy, na której za każdym razem 
odkrywane są nowe trendy sty- 
listyczne.

Warsztaty plastyczne dla 
dzieci (6-10 lat)

20.11 Jak piosenka 
brzmiałaby w tonacji 
kolorowej? – odkrywanie 
związków pomiędzy muzyką 
a plastyką.

03.12 Mikołaj w MCK
W czasie przedświątecznych 
warsztatów dzieci poznają różne 
zwyczaje świąteczne kultywo-
wane w Niemczech. Dowiedzą 
się też skąd pochodzi choinka     
i kto przynosi prezenty niemiec-
kim dzieciom.

Otto Freundlich, Kompozycja abstrakcyjna, 
1938/1939, olej na płótnie,

© LVR-LandesMuseum Bonn
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Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25
tel.: 12 424 28 00, 12 424 28 12
e-mail: warsztaty@mck.krakow.pl
www.mck.krakow.pl

PROGRAM EDUKACYJNY
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GALERIA SZTUKI POLSKIEJ 
XX WIEKU

Wyspiański, Mehoffer, Witkacy, 
Kantor, Nowosielski – to tylko 
kilka z nazwisk artystów, których 
prace można podziwiać w Galerii 
Sztuki Polskiej XX w. zlokalizowanej 
w Gmachu Głównym Muzeum Na-
rodowego w Krakowie. Wystawa 
prezentuje polskie malarstwo, rzeźbę 
oraz grafikę, począwszy od ok. 1890 r.  
do dnia dzisiejszego. Znaleźć tu moż-
na młodopolskie obrazy Witolda 
Wojtkiewicza, Olgi Boznańskiej, 
Wojciecha Weissa czy Jacka 
Malczewskiego. Monumentalnym 
projektom witraży Wyspiańskiego  
i Mehoffera towarzyszą rzeźby Kon-
stantego Laszczki, Xawerego Du-

Szczególne miejsce w przestrzeniach 
galerii zajmują prace członków Grupy 
Krakowskiej, prezentujące dokonania 
artystów przedwojennych i współ-
czesnych. Wśród nich znalazły się 
duże zespoły reprezentujące dorobek 
artystyczny Tadeusza Kantora, Jo-
nasza Sterna, Marii Jaremy czy 
Kazimierza Mikulskiego. W kon-
tekście prac Andrzeja Wróblew-
skiego, ukazano dzieła innego, powo-
jennego ugrupowania artystycznego,  
a mianowicie dzieła Grupy Wprost. 

Najnowsze tendencje w sztuce re-
prezentują artefakty twórców zwią-
zanych z Krakowem lub krakowską 
ASP. Wśród nich znajdują się artystki 
zainteresowane problemami egzy-
stencjalnymi, których prace zostały 
zestawione z dziełami nieżyjących 
już rzeźbiarek – Aliny Szapocz-
nikow i Marii Pinińskiej-Bereś. 
W ramach cyklu „Galeria Żywa” 
muzeum przygotowuje także ekspo-
zycje czasowe.

nikowskiego, Wacława Szyma-
nowskiego i Bolesława Biegasa.  

Sztuka 20-lecia międzywojennego 
ukazana jest przez pryzmat dominu-
jących tendencji artystycznych epoki, 
tj. formizmu i kapizmu (koloryzmu).
Wśród artystów zainteresowanych 
zagadnieniem formy w malarstwie 
i rzeźbie, szeroko zaprezentowano 
twórczość Zbigniewa Pronaszki 
i Leona Chwistka. Natomiast wśród 
pasjonatów koloru znaleźli się tacy 
artyści jak m.in. Jan Cybis, Józef 
Czapski, Artur Nacht Samborski. 

Muzeum Narodowe w Krakowie
Gmach Główny
Kraków, al. 3 Maja 1
tel. 12 295 55 00
e-mail: dyrekcja@muzeum.krakow.pl
www.muzeum.krakow.pl

Jacek Malczewski, Nike Legionów, 1916

Maria Pinińska-Bereś, Mme Recamier, 1991

Jerzy Nowosielski, Ulica – ruch uliczny, 1964
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CZAS WOLNY

radzenia sobie z nim w codzien-
nym życiu. Warsztat odbędzie się  
w dniach 28-29 I 2012, natomiast 
poprowadzi go wspomniany wcześ-
niej Joga Guru Sri Rajesh. Cena war-
sztatu wynosi 350 zł. 

W dniach 11-12 II 2012 ośrodek za-
prasza na cykl spotkań „Mój perso-
nalny mit” umożliwiający odkrywa-
nie i transformację nieświadomych 
kodów i przekonań wpływających na 
życie osobiste, przeżywanie siebie, 
związków i świata dookoła. Cena 
jednego spotkania – 190 zł, popro-
wadzi je Irena Nowak.

w dniach 14-15 I 2012. Jego cena 
wynosi 350 zł.

Równie pomocny może okazać się 
program wspomagający leczenie 
niepłodności – „Otwierając się na 
nowe życie”. Obejmuje on terapię 
indywidualną  (110 zł za sesję) oraz 
wsparcie grupy kobiet dotkniętych 
tym samym problemem (trzygodzin-
ne spotkania co dwa tygodnie – cena 
jednego spotkania – 80 zł). Zajęcia 
prowadzone w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie w zastosowaniu hip-
nozy poprowadzi Irena Nowak. „Złoty 
Most” przygotował także warsztaty 
„Stress management”, na których 
można nauczyć się panowania nad 
stresem, zapoznać się z technika-
mi oddechowymi, dowiedzieć się 
jak uwolnić od stresu ciało i umysł,  
a także wyposażyć się w narzędzia 

Ośrodek Terapii i Rozwoju 
Osobistego „Złoty Most” za-
prasza na szereg zajęć, w których 
znajdują się m.in.: warsztaty 
rozwoju osobistego, psychote-
rapia indywidualna i grupowa, 
konsultacje z zakresu medycy-
ny chińskiej czy terapia jogą. 
Ten starożytny system praktyk 
uzdrawiania i integrowania ciała  
i umysłu, znalazł swe zastosowa-
nie m.in. w leczeniu depresji, stąd 
nowość w ofercie – „Wolni od 
depresji” – holistyczny, dobierany 
indywidualnie program leczenia de-
presji obejmujący m.in konsultacje 
psychiatryczne, psychoterapię in-
dywidualną, grupową, terapię jogą 
oraz warsztat „Joga w leczeniu 
depresji” prowadzony przez spe-
cjalistę terapii jogą – Joga Guru 
Sri Rajesh’a. Warsztat odbędzie się  

Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego 
„Złoty Most” 
Kraków, ul. Emaus 4/1
tel.: 602 711 740
e-mail: irenanowak@wp.pl
www.zlotymost.pl
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Studio Tańca Swing & Sway
30-535 Kraków, ul. Rękawka 3
tel.: 880 450 201
e-mail: ania@swingnsway.pl
www.swingnsway.pl

RYTMY ANDALUZJI I ORIENTU

Almoraima zaprasza dzieci, młodzież 
i dorosłych na zajęcia prowadzone 
przez dyplomowanych i doświadczo-
nych instruktorów tańca, doskonałych 
specjalistów, czynnie zajmujących 
się działalnością artystyczną i pe-
dagogiczną. Szkoła prowadzi: kursy, 
warsztaty i lekcje indywidualne fla-
menco, tańca brzucha, flamenco 
oriental, tanga argentyńskiego; 
naukę gry na gitarze flamenco, 
darbuce, zillsach i kastanietach; 
naukę tańca z rekwizytami: wa-
chlarzem, chustą, woalem, kape-
luszem, laską, kastanietami, zill-
sami, itp. Także: występy, koncerty 
i wieczorki tematyczne.

STUDIO TAŃCÓW SWINGOWYCH
SWING & SWAY

Swing & Sway specjalizuje się  
w technikach swingowych pierwszej 
poł. XX w., takich jak Lindy Hop, 
Vintage Jazz, Blues, West Coast 
Swing czy nawet klasyczny Rock 
& Roll. Poza regularnymi kursami 
i warsztatami studio organizuje także 
pokazy, koncerty i festiwale. Jak za-
chęcają organizatorzy – Wierzymy, że 
przez naszą działalność i pasję do mi-
nionej epoki przybliżymy Wam klimat 
Złotej Ery Swingu, od którego naszym 
zdaniem nie sposób się nie uzależnić. 
Zapraszamy na zajęcia i imprezy, 
które przeniosą Was na roztańczone 
parkiety lat 1920’ – 1950’.

Krakowska Szkoła Flamenco Almoraima
Kraków, ul. Mikołajska 2 
(Śródmiejski Ośrodek Kultury)
tel.: 607 076 931
e-mail: laluna@interia.pl
www.almoraima.pl
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STUDIO TAŃCA HAYFA

Studio Tańca Hayfa to orientalne 
miejsce, w którym święto kobiet 
trwa cały rok. Da się tutaj poczuć 
wszechobecną magię tańca, rozwi-
nąć swoją kobiecość i w przyjemny 
sposób poprawić sylwetkę, m.in. 
dzięki takim zajęciom jak taniec 
brzucha, bollywood, fitness belly 
dance, zumba czy body conditio-
ning. Studio Tańca Hayfa cieszy się 
niesłabnącym zaufaniem klientek już 
od dwóch lat. Każda kobieta znajdzie 
tu coś dla siebie – zarówno ta, która 
pragnie zająć się tańcem profesjo-
nalnie, jak i ta, która chce ciekawie 
spędzić czas i zadbać o kondycję 
fizyczną.

KRAMBO DANCE 
STUDIO SALSY

Studio Salsy zrzesza tancerzy, którzy 
swoją postawą i umiejętnościa-
mi chcą zarazić miłością do tańca 
wszystkich kursantów. Marcin i Ewa 
należą do najbardziej doświadczo-
nych w Polsce instruktorów, choreo-
grafow i tancerzy salsy. Od kilku lat 
z powodzeniem funkcjonują w ścisłej 
czołówce salsowej kraju, tworząc 
oryginalne choreografie, prowadząc 
warsztaty, kursy i zajęcia na 
wszystkich ważnych festiwa-
lach i kongresach salsy w Pol-
sce jak również w Europie. Tak 
doświadczeni instruktorzy prowadzą 
zajęcia w Krambo Dance Studio. Nie 
ma więc na co czekać – salsę może 
tańczyć każdy.

Krambo Dance Studio Salsy
Kraków, ul. Bożego Ciała 9/5
tel.: 504 004 330
e-mail: marcin@krambodance.com
e-mail: ewa@krambodance.com
www.facebook.com/krambo.salsa
www.krambo.pl

Studia Tańca Hayfa
tel.: 794 423 172
e-mail: studio@hayfa.pl
www.hayfa-hazine.com
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reklama

JOGA IYENGARA®

Studio Jogi Katarzyny Pilorz zaprasza 
do renomowanej szkoły z tradycja-
mi, w której uczniowie spotkają się  
z nowatorskim programem na-
uczania i indywidualnym podej-
ściem do każdego z kursantów. 
W ofercie studia znalazła się szeroka 
gama kursów dla początkujących 
(wstępne – 12 zajęć, 3 x w tyg., 120 
zł, trzymiesięczne – 24 zajęcia, 2 x 
w tyg., od 300 zł, semestralne – 30 
zajęć, 2 x w tyg., od 400 zł) oraz 
otwarte grupy rano i wieczorem. Za-
jęcia odbywają się w kameralnych 
grupach w jasnych i przestronnych 
salach. Studio honoruje karty Multi 
Sport, Fit Profit i OK System.

TAI CHI SZKOŁA YIN-YANG

Szkoła YIN-YANG zaprasza na zajęcia 
Tai Chi Snake Style – posiadające-
go niezwykłe właściwości wzmac-
niania i usprawniania ciała; popra-
wiania funkcjonowania organów, 
zwiększania witalności, uelastycznia 
ciała, wzmacniania przepływu energii 
oraz uzdrawiania kręgosłupa. Dla 
osób zainteresowanych bojowym 
aspektem Tai Chi – jest to bardzo 
skuteczny wewnętrzny styl walki. 
Szkoła YIN-YANG zaprasza także 
na zajęcia Chi Kung (Qigong) oraz 
Wschodniej Gimnastyki HARMONY 
przeznaczonej dla osób w każdym 
wieku. Grupy początkujące rozpo-
czynają zajęcia w październiku.
Miejsce: Kraków
–  Podgórze, ul. Limanowskiego 60, 

Gimnazjum Nr 35
–  Nowa Huta, os. Dywizjonu 303, 

Szkoła Społeczna Nr 3

Studio Jogi Katarzyny Pilorz
Ośrodek Kultury „Krakowiacy”
Kraków, ul. św. Gertrudy 4 
tel.: 605 960 362, 791 222 191
e-mail:studiojogi@studiojogi.pl
www.studiojogi.pl

Informacje i zapisy:
tel. 601 697 332, 796 871 888
e-mail: zenowicz.a@anticor.pl
e-mail: bagua@op.pl 
www.taichi-krakow1.pl
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Twórcza jesień w Meli-Melo

Meli-Melo – Akademia Rozwoju 
Osobistego Kobiet zaprasza na 
cykl inspirujących i odprężających 
warsztatów, które od października 
ponownie wzbogacą szeroką ofertę 
akademii. Znajdą się w niej między 
innymi: kurs szydełkowania, ro-
bienia na drutach, filcowania czy 
kurs frywolitki (tj. koronki czółen-
kowej). Nie zabraknie także dobrze 
znanego (i lubianego) warsztatu 
robienia biżuterii. Meli-Melo ofe-
ruje nie tylko kreatywne spędzenie 
czasu, ale także wyjątkowo rodzin-
ną atmosferę podczas zajęć, które 
odbywają się w klimatycznych, 
kameralnych wnętrzach w samym 
centrum Krakowa.

WARSZTATY SUSHI

Zwijanie maki sushi, lepienie nigiri 
sushi oraz garść podręcznych infor-
macji o japońskiej kulturze i etykie-
cie kulinarnej, to tylko część atrakcji 
jakich można się spodziewać na 
przygotowanych przez Poddasze 
warsztatach sushi. Trzygodzinne 
zajęcia pod okiem sushi mastera to 
nie tylko podstawy sushi, ale także 
szczypta wskazówek dotyczących 
gotowania „suszackiego” ryżu oraz 
przygotowywania i zdobywania 
najpopularniejszych produktów ja-
pońskiej kuchni. Zwieńczeniem war-
sztatów jest degustacja przygoto-
wanych przez uczestników małych, 
kulinarnych dzieł sztuki.
Harmonogram zajęć i zapisy:
www.poddasze.edu.pl 

W programie także kuchnia wło-
ska, meksykańska, indyjska, gre-
cka i wiele innych. Istnieje moż-
liwość zorganizowania kursu dla 
grupy znajomych lub wykupienia 
karnetu (również jako prezentu).

WARSZTATY KUCHNI TAJSKIEJ

Centrum Warsztatów Twórczych 
Poddasze zaprasza miłośników eg-
zotycznych potraw na warsztaty 
kuchni tajskiej, podczas których 
można nauczyć się, jak po tajsku 
przyrządzić kurczaka, krewetki, wa-
rzywa, a także w jaki sposób używać 
tamtejszych przypraw bądź znaleźć 
ich polskie odpowiedniki. Warsztat 
obejmuje: 5 godzin nauki goto-
wania (przy okazji których można 
posłuchać opowieści o podróżach 
do Tajlandii), oryginalne, najlepsze 
składniki, materiały szkoleniowe 
oraz konsumpcję w trakcie uczty 
przyrządzonej przez uczestników na 
koniec zajęć.
Harmonogram zajęć i zapisy:
www.poddasze.edu.pl 

Meli-Melo  
Akademia Rozwoju Osobistego Kobiet
Kraków, ul. Krowoderska 68/3 (parter)
tel.: 880 717 069
www.meli-melo.pl

Centrum Warsztatów Twórczych 
PODDASZE
Kraków, ul. Stradomska 10/35
tel.: 787 656 434
e-mail: biuro@poddasze.edu.pl

Akademia Rozwoju Osobistego Kobiet
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KURS NA INSTRUKTORA 
SQUASHA

Atlantic Squash & Wellness 
zaprasza na trzymiesięczny kurs 
instruktorski przygotowujący do 
egzaminu na certyfikat ESF (Euro-
pean Squash Federation) Level 1. 
Zgłosić się może na niego każdy, 
bez względu na to, czy posiada ja-
kiekolwiek doświadczenie w grze  
w squasha.  Zajęcia dzielą się na 
dwa bloki programowe, z których 
jeden poprowadzi trener Kadry 
Polski w Squashu – Maciej Kliś. 
Zajęcia będą odbywać się dwa razy 
w tygodniu  we wtorki i czwartki 
w godzinach 12.00-15.00, w Klu-
bie Atlantic w Krakowie przy ul. 
Stradomskiej 15. Pierwsze zajęcia 
11.10.2011, ilość miejsc ograni-
czona.

ZAJĘCIA W KLUBIE ATLANTIC

Atlantic Squash & Wellness przygo-
tował  bogatą ofertę zajęć, tak by 
każdy bez względu na wiek, warunki 
fizyczne czy kondycję, mógł zna-
leźć odpowiedni dla siebie trening.  
W ofercie znalazły się między innymi: 
pilates – ogólnorozwojowe ćwicze-
nia poprawiające postawę i napięcie 
mięśni, pilates Dance – zajęcia 
pilates z elementami baletu i tańca 
klasycznego, kick&fit – wykorzy-
stujące elementy sztuki walki, joga, 
zumba – zainspirowana latynoski-
mi rytmami fuzja tańca i aerobiku, 
stretch&relax – relaksacja w połą-
czeniu z ćwiczeniami rozciągającymi  
i elementami jogi, płaski brzuch 
oraz body art łączący elementy jogi, 
fizjoterapii, klasycznych technik od-
dechu oraz japońskiej DO IN poprzez 
współdziałanie treningu i relaksacji.

LEKCJE SQUASHA DLA KOBIET

Klub Atlantic przygotował specjalną 
ofertę skierowaną do pań chcą-
cych wyrzeźbić sylwetkę i spalić 
zbędne kalorie. Trening squasha 
dla kobiet to doskonała alterna-
tywa lub uzupełnienie dla fitnessu 
czy siłowni. Jest to ciekawy spo-
sób na aktywność dla wszystkich 
kobiet, ponieważ  klub prowadzi 
zajęcia o różnym stopniu zaawan-
sowania, począwszy od kursów 
podstawowych po treningi dosko-
nalące umiejętności na wysokim 
poziomie. Zajęcia odbywają się  
w Klubie Atlantic (ul. Stradom-
ska 15) w poniedziałki, czwartki  
i niedziele. Jego dużym plusem 
są atrakcyjne ceny treningów oraz 
niewielkie grupy treningowe (od 3 
osób).

Atlantic Squash & Wellness
Kraków, ul. Stradomska 15
tel.: 12 422 15 44
e-mail: recepcja@atlanticklub.pl
www.atlanticklub.pl
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Fitness & Wellness AZIK
Kraków, ul. Wysłouców 30 D
tel./fax: 12 659 90 33
tel.: 501 645 756
e-mail: azik@azk.pl
www.azik.pl

Centrum Rozwoju Com-Com Zone
Kraków, ul. Ptaszyckiego 6 
tel.:12-682 11 10
www.comcomzone.pl
facebook.com/comcomzone

Centrum Aqua i Fitnessu Energica
Kraków, Al. Słowackiego 64
tel.12 633 63 43, 697 220 369
www.energica.pl

Fitness & Wellness AZIK – indoor walking, 
zumbatoning, trening personalny, bosu, body 
art, trening obwodowo-stacyjny, boks, aktyw-
ne 9miesięcy, zdrowy kręgosłup, aktywny se-
nior, capoeira kids, zumbatomic, joga, pilates, 
stretching, siłownia, masaże, vacu active, die-
tetyka, przedszkole dla najmłodszych.

płaski brzuch ZUMBA pilates DNI OTWARTE steaching

CAPOEIRA indoor walking FIT MAMA body shape 

INDOOR CYCLING interwał BPU step BOSU fatburning 

NORDIK WALKING wykop stres BODY BALL interwał PILATES

SZUKAJ NA www.kursnakurs.pl 

Centrum Rozwoju Com-Com Zone  
– w ofercie m.in.: pływalnia, aqua aerobic, 
siłownia, sauna, hala sportowa, spinning®, 
fitness, zumba, zuba-toning, boks, krav maga, 
ścianka wspinaczkowa, boiska naturalne  
i sztuczne.

Energica – klub fitness w centrum Krakowa 
(kompleks Herbewo) zaprasza na zajęcia m.in.: 
pilates, body toning, step, zumba, joga, taniec 
brzucha, dance aerobic, aqua aerobik. W ofer-
cie także siłownia dla tych, którzy stawiają na 
indywidualizm.
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– rozmowa z Michałem Kłusa-
kiem (frg.)

Od lat jeździsz na nartach, kogo 
innego miałabym o nie zapytać, 
jeśli nie Ciebie? Powiedz, kiedy 
zacząć i jak dobrze przygotować 
się do sezonu? Jaki sprzęt i stok 
wybrać?
Doświadczenie nauczyło mnie 
przygotowywać się do sezonu już  
w czerwcu, jednak amatorom propo-
nuję rozpocząć przygotowania wraz 
z końcem lata. Chodzi tu głównie  
o odpowiednie przygotowanie sprzę-

lepiej w ogóle się za to nie zabierać. 
Nie tylko dlatego, że możemy sprzęt 
zniszczyć, ale też możemy zagro-
zić własnemu bezpieczeństwu na 
stoku. Przy ręcznym przygotowaniu 
krawędzi i ślizgu trzeba posiadać od-
powiednie doświadczenie, natomiast 
odpowiednie przygotowanie wiązań 
w dużej mierze wpływa na nasze 
bezpieczeństwo, dlatego też lepiej 
zostawić to specjalistom z serwisu. 
Po całym dniu na śniegu, nie można 
zapomnieć o wytarciu krawędzi, w in-
nym razie krawędź może ulec korozji, 
co automatycznie powoduje tępienie 
i trudności w zaostrzeniu. Warto też 
co jakiś czas zasmarować ślizg. Po 
zakończonym sezonie na narty trzeba 
nałożyć smar i przechowywać w su-
chym miejscu.

Z Michałem Kłusakiem członkiem 
narodowej kadry A narciarstwa alpej-

skiego rozmawiała Jolanta Wierzba
Całość wywiadu na stronie www.
kursnakurs.pl

KURS 
NA 

NAR
TY

tu oraz poprawę kondycji 
fizycznej. Nietrudno przeli-
czyć się z własnymi możli-
wościami, a to podobnie jak 
brak rozgrzewki czy odpo-
wiedniego stroju, może być 
przyczyną kontuzji. Jeśli idzie 
o sprzęt, najlepiej wybrać 
się do sklepu renomowanej 
firmy, gdzie specjaliści do-
bierają go do indywidualnych 
potrzeb i umiejętności klien-
ta. Osobiście zacząłbym od najmniej 
wymagających nart, czyli Allraund,  
z czasem warto podnosić poprzeczkę, 
dlatego dla bardziej doświadczonych 
polecam sprzęt Racingowy. Stok 
natomiast należy wybrać zgodnie  
z umiejętnościami. Należy pamiętać 
o tym, że „dobry stok” dla każdego 
narciarza może oznaczać coś zupeł-
nie innego, jednak główne cechy, na 
jakie trzeba zwracać uwagę przy jego 
wyborze to: przygotowanie trasy, 
zróżnicowanie terenu oraz długość  

i szerokość trasy.
Załóżmy jednak, że 
mamy już sprzęt. 
Wyciągamy narty  
z garażu lub strychu 
i co dalej? Jak przy-
gotować krawędzie, 
ślizgi, zapięcia? Jak 
dbać o taki sprzęt?
Jeżeli nie mamy pojęcia 
o przygotowaniu nart, 
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DLA DZIECIKSIĄŻKA I KAWA

NAJBARDZIEJ AROMATYCZNA
KSIĘGARNIA W MIEŚCIE

Połączenie księgarni z kawiarnią 
od początku wydawało się pomy-
słem wartym zrealizowania. W ten 
sposób przy ulicy Kanoniczej 11  
w Krakowie powstała Bona – wy-
jątkowe miejsce łączące to, co 
tak wiele osób lubi smakować 
jednocześnie: książkę i kawę. Po 
ponad trzech latach funkcjonowania  
i ciepłym przyjęciu ze strony krako-
wian, najbardziej aromatyczna księ-
garnia w Krakowie urosła do rangi 
małej instytucji kulturalnej. Pod 
szyldem Bony powstało wkrótce 
wydawnictwo, a i sam lokal stopnio-
wo rozrasta się, by zaoferować goś-
ciom jeszcze więcej miejsca, gdzie 
każdy może odetchnąć.

SKRZATY
czyli wszystko, co chcielibyście wie-
dzieć o skrzatach, ale baliście się 
zapytać!
Wydawnictwo Bona poleca wzno-
wienie kultowej książki sprzed 20 lat. 
Skrzaty to encyklopedia wiedzy 
o stworzeniach, których na co 
dzień nie zauważamy, a które – jak 
dowodzą autorzy – zamieszkują cały 
kontynent. Z albumu dowiadujemy 
się wszystkiego o historii skrzatów, 
ich odmianach, cechach szczegól-
nych, życiu codziennym, obyczajach 
– o ślubie i małżeństwie, polowa-
niach, kuchni. Poznajemy skrzacich 
przyjaciół i wrogów. Dzięki sugestyw-
nym ilustracjom czytelnik jest w sta-
nie wyobrazić sobie wszystkie szcze-
góły życia tych niezwykłych istot. 

Skrzaty
Autor: Will Huygen
Ilustrator: Rien Poortvliet
Wydawnictwo BONA 

Krabat
Autor: Otfried Preussler
Ilustrator: Katarzyna Bajerowicz
Wydawnictwo BONA 

KraBaT
Łużyce, koniec XVII wieku. Krabata, 
czternastoletniego sierotę, nękają 
niespokojne sny – nieznany głos 
każe mu porzucić towarzyszy i sta-
wić się we młynie na Koźlim Brodzie. 
Miejscowi uznają to miejsce za prze-
klęte; mimo to chłopiec odpowiada 
na wezwanie. Wkrótce potwierdza 
się zła sława młyna – jednooki mły-
narz okazuje się być Mistrzem, który 
wraz z zapadnięciem zmroku zamie-
nia swoich uczniów w kruki i zazna-
jamia ich z tajnikami czarnej magii. 
Za opanowanie nadludzkich mocy 
płaci się jednak wysoką cenę… 

Krabat to historia na wskroś prawdzi-
wa – o marzeniach i przyjaźni, miłości  
i władzy; o codziennym życiu z jego urokami  
i smutkami. (T. Nowak, Gildia.pl)Księgarnia BONA

Kraków, ul. Kanonicza 11
tel.: 12 430 52 22
e-mail: ksiegarnia@bonamedia.pl
www.bonamedia.pl
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Cafe Culca,
Kraków, ul. Mostowa 14
tel.: 12 430 07 20
e-mail: biuro@cafeculca.pl
www.cafeculca.pl

Cafe Bajarka
Kraków, pl. Inwalidów 8/3 
tel.: 12 421 15 39 
e-mail: dialog@cafebajarka.pl
cafebajarka.pl/krakow

Karuzela Cafe
Kraków, ul. Tarłowska 12
tel.:12 341 49 10
e-mail: kontakt@karuzela-cafe.pl
www.karuzela-cafe.pl

Cafe Culka to przestronne miejsce dla dzieci 
i rodziców. W ofercie śniadania, lunche, 
koktajle witaminowe, kawy z puszystą pianką, 
domowe ciasta, a także organizacja imprez 
okolicznościowych, warsztatów oraz sklepik 
dla najmłodszych.

Cafe Bajarka to  Centrum Zabaw Twór-
czych, miejsce kreatywnych warsztatów oraz 
pasjonujących zabaw urodzinowych. To także 
Księgarnia Dialog, w której oprócz książek 
można kupić gry i zabawki edukacyjne, a także 
zrelaksować się pijąc pyszną kawę.

Karuzela to pozytywnie zakręcona kawiarnia 
prowadząca autorskie warsztaty twórcze, 
zajęcia ruchowe dla dzieci, organizująca 
także urodziny, spotkania, imprezy na wszelkie 
okazje. W ofercie m.in. pyszne sałatki, desery, 
kawa.

hopsasanki ZAJĘCIA EDUKACYJNE ceramika
SZTUKOLOTNIA zajęcia plastyczne TEATR RODZINNY

języki obce WARSZTATY W MUZEACH
basen GOTOWANIE fotografia GIMNASTYKA
SZUKAJ NA www.kursnakurs.pl 
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FITNESS MŁYN
Kraków, ul. Przemysłowa 4/454
tel: 12 353 27 27
e-mail: biuro@fitnessmlyn.pl
www.fitnessmlyn.pl

La Loba Fitness Zdrowie Rozwój
Kraków, ul. Dauna 113
tel.: 12 425 62 71, 666 290 333
e-mail: rezerwacja@laobafitness.pl
www.lalobafitness.pl

Atlantic Squash & Wellness
Kraków, ul. Stradomska 15
tel.: 12 422 15 44
e-mail: squash@atlanticklub.pl
www.atlanticklub.pl

AQUA MŁYN

Aqua Baby to zajęcia przeznaczone 
dla dzieci i ich rodziców, którzy chcą 
spędzić aktywnie czas na basenie. 
Dziecko dzięki ćwiczeniom i zaba-
wom w wodzie nie tylko oswaja się 
z nią, ale także uczy się podstawo-
wych elementów pływania i umac-
nia więź emocjonalną z obecnym na 
zajęciach rodzicem. Zajęcia są także 
gimnastyką dla mięśni i stawów 
dziecka, która zapewnia prawidło-
wy rozwój organizmu oraz podnosi 
jego odporność. W ofercie dostępne 
są także zajęcia na basenie dla doro-
słych – Aqua aerobik oraz Aqua 
zumba.

PRZESTRZEŃ 
DLA KOBIET i DZIECI

Hopsasanki, Tańce Hulańce czy 
Video Dance – to tylko niektóre 
z zajęć dla dzieci jakie przygotował 
La Loba Fitness. Zajęcia prowadzo-
ne dla różnych wiek grupowych 
(2-9 lat), poprzez ruch, muzykę, 
taniec wspomagają prawidłowy 
rozwój dzieci. W czasie ich trwa-
nia wykorzystane i ukierunkowane 
zostaną naturalne chęci i zdolności 
dzieci do ruszania się, skakania, tu-
pania, klaskania, wirowania w rytm 
muzyki. Hopsasanki i Tańce Hulań-
ce to zajęcia z elementami rytmiki  
i tańca nowoczesnego, natomiast 
Video Dance prezentują elementy 
hip-hopu, funky, disco, jazzu.

SZKÓŁKA SQUASH
 

Atlantic Squash & Wellness zaprasza 
najmłodszych na zajęcia będące połą-
czeniem elementów nauki i doskona-
lenia gry w squasha z elementami 
ćwiczeń usprawniających koordynację 
ruchową, a także wytrzymałość fizycz-
ną i kondycję. Sześćdziesięciominu-
towe treningi pod okiem wykwalifiko-
wanych instruktorów, prowadzone są  
w niewielkich grupach (3-6 osób) dwa 
razy w tygodniu. Aby dziecko mogło 
poznać taką formę aktywności, Atlan-
tic Squash & Wellness zapewnia bez-
płatną lekcję pokazową oraz rakiety 
juniorskie i okulary dla początkujących 
gratis. Zajęcia przeznaczone są dla 
dzieci w wieku 5-18 lat.



Centrum Warsztatów Twórczych 
PODDASZE
Kraków, ul. Stradomska 10/35
tel.: 787 656 434
e-mail: biuro@poddasze.edu.pl
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Famiga
ul. J. Lea 179, 30-133 Kraków
tel.: 668 158 912, 502 124 289
e-mail: biuro@famiga.pl
www.famiga.pl

SZKOŁA GOTOWANIA 
DLA DZIECI

Mycie rączek, zakładanie fartuszków, 
zapał do pracy i uśmiechy od ucha do 
ucha – tak rozpoczynają się niedziel-
ne warsztaty gotowania dla dzieci. 
Co dwa tygodnie najmłodsi mogą 
poznać tajniki sztuki kulinarnej, do-
wiedzieć się ciekawostek o właści-
wościach różnych produktów, o tym, 
co jest zdrowe, a co nie. Warsztaty 
to dwie i pół godziny fantastycz-
nej przygody, pełnej kulinarnych 
zabaw, w trakcie której dzieci przy-
gotowują małe przyjęcie dla siebie  
i odbierających je rodziców. Oprócz 
tego Poddasze organizuje także przy-
jęcia urodzinowe z gotowaniem.
Harmonogram zajęć i zapisy:
www.poddasze.edu.pl 

FAMIGA MIEJSCE 
DLA RODZINY I PRZYJACIÓŁ

Famiga to kawiarnia, niszowa 
księgarnia i centrum edukacyjne 
dla dzieci i rodziców w jednym. 
Nie oferuje ona typowej „opieki 
na godziny” czy „kulkolandu”, ale 
zajęcia tworzone według autor-
skich scenariuszy, które mają 
zadbać o wszechstronny roz-
wój maluchów zanim te trafią do 
przedszkola. Pierwsza adaptacja – 
Leżanki-Przytulanki (3-7 mscy), Bry-
kadełko (10-18 mscy), WesoLudki  
i Misiowe Spotkania (1,5-2,5 lat)- 
odbywają się w obecności Rodzica, 
co daje dzieciom poczucie bezpie-
czeństwa, a opiekunom inspiracje 
do twórczej zabawy w domu.

Helen Doron Early English
Kraków, ul. Smoleńsk 27,
ul. Bronowicka 37, ul. Librowszczyzna 1,
ul. Wańkowicza 198 (Nowa Huta),
ul. Kościuszkowców 28 (Łagiewniki)
tel.: 12 429 52 66
e-mail: krakow@helendoron.pl,
www.helendoron.pl

earlY eNGlisH

Helen Doron Early English to naj-
większa na świecie sieć szkół 
języka angielskiego dla dzieci. 
Metoda Helen Doron polega na 
wykorzystaniu unikalnej umiejętno-
ści dziecka do przyswajania języka 
i bazuje na naturalnym sposobie, 
w jaki dziecko uczy się języka oj-
czystego. Kursy mają formę przy-
jazną dziecku, są pełne zabaw, 
gier i piosenek. W Krakowie 
zajęcia prowadzone są w 5 filiach. 
Biorą w nich udział dzieci już od  
3. miesiąca życia aż do późnych klas 
szkoły podstawowej. 



Krakowskie Centrum Zdrowia
Instytut Świadomego Rodzicielstwa
Kraków, ul. Biskupia 18
tel.: 12 633 96 67, 609 108 108
e-mail: recepcja@kcz.org.pl
e-mail: instytut@kcz.org.pl
www.swiadomerodzicielstwo.pl
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Instytut Świadomego Rodzi-
cielstwa został założony przez ak-
tywnych rodziców, jego członkowie 
spotykają się w gronie twórczych, 
wspierających osób i rozwijają swo-
je umiejętności radzenia sobie 
z dylematami rodzicielskimi. Rów-
nież wzajemne kontakty dzieci są dla 
nich bardzo inspirujące i motywujące 
do rozwoju.  Instytut przygotowuje 
do przyjęcia dziecka na świat pod 
kątem praktycznym, emocjonalnym  
i duchowym, pomaga w wychowa-
niu szczęśliwych dzieci, promuje 
aktywne macierzyństwo i tacie-
rzyństwo poprzez wspólne zajęcia 
z maluchami.

PRZYGOTOWANIE 
DO RODZICIELSTWA

Wszystko zaczyna się już w przy-
gotowaniach do poczęcia dziecka. 
Regularne zajęcia hatha jogi 
wspomagają układ hormonalny, 
pomagają także odnaleźć natural-
ny rytm ciała kobiety i ewentualne 
blokady emocjonalne przed poczę-
ciem dziecka. Późniejszy czas ciąży 
i porodu to nie tylko Nowoczesna 
Szkoła Rodzenia, ale także prak-
tyczne przygotowanie na zajęciach 
jogi dla kobiet w ciąży. Już mie-
siąc po porodzie to czas na zajęcia 
baby jogi (niemowlęta 1-18 m.ż) 
przywracające prawidłowe ułożenie 
miednicy, wzmacniające mięśnie 
kręgosłupa, poprawiające krążenie 
i swobodny oddech, a także odkry-
wające techniki masażu i pielęgna-
cji niemowlęcia. Instytut prowadzi 
także zajęcia ruchowe dla dzieci 
w wieku 5-13 lat.

BYĆ RODZICEM

Szkoła dla Rodziców poma-
ga znaleźć skuteczne metody, by  
w czasach ciągłej bieganiny odpo-
wiednio wychować własne  dziecko. 
Na warsztatach pokazuje się, jak na-
wiązać współpracę z pociechą, jak 
konstruktywnie ją chwalić i dlaczego 
kary okazują się nieskuteczne. Z ko-
lei na zajęciach zabaw twórczych 
z dzieckiem rodzice uczą się, w jaki 
sposób mogą stymulować dzieci 
do rozwoju poprzez zabawę. Cieka-
wą ofertą są także zajęcia tańca 
twórczego dla mam z niemowlę-
tami w chustach. 
Wsparcia udziela też społecz-
ność  eko-rodziców, którzy wy-
chowują i pielęgnują dzieci zgodnie 
z prawami natury (warsztaty chu-
stowania, naturalnego pielucho-
wania), ich działania wspomagane 
są przez lekarzy naturopatów i fizjo-
terapeutów.





ziemne żywioły, z którymi zmagali się 
pracujący pod ziemią górnicy.

NIEPOWTARZALNE DOZNANIA
Multimedialna trasa turystyczna po-
zwala na realizację programu zwie-
dzania dostosowaną do wieku grupy. 
Dzięki temu odkrywanie podziem-
nego świata staje się fascynu-
jącą przygodą zarówno dla przed-
szkolaków, jak również uczniów szkół 

gimnazjalnych i liceów. Wykorzysta-
nie przy tworzeniu ekspozycji zabie-
gów mnemotechnicznych, humoru 
sytuacyjnego oraz ożywienie postaci 
historycznych pozwoli w zupełnie 
nowy, niepraktykowany dotąd sposób 
przyswoić wiedzę z zakresu historii, 
geografii, geologii czy techniki.

INTERAKTYWNY CHARAKTER
Zwiedzanie kończy się 30-minuto-
wym pobytem w komorze Ważyn, 
w czasie którego biorąc udział  
w interaktywnej grze można spraw-
dzić się w roli sygnalisty obsługują-
cego kopalnianą windę, jak również 
poszerzyć swoją wiedzę korzystając  

26
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OD ŚREDNIOWIECZA  
DO WSPÓŁCZESNOŚCI
Niezwykłe podziemne miasto, jakim 
po blisko ośmiu wiekach eksploatacji 
stała się bocheńska kopalnia, jest na-
turalną scenerią dla podróży w cza-
sie, rozpoczynającej się w epoce 
Bolesława Wstydliwego i księżnej 
Kingi. Nowa ekspozycja pozwala ak-
tywnie uczestniczyć w odkrywaniu ta-
jemnic najstarszej polskiej kopalni soli. 

WYJĄTKOWA EKSPOZYCJA
Za pomocą holograficznych i interak-
tywnych inscenizacji oraz przestrzen-
nych słuchowisk pokazane zostały 
procesy geologiczne, historia, oby-
czaje, rozwój techniki górniczej na 
przestrzeni wieków, jak również pod-

z dotykowych paneli z uszeregowa-
nymi chronologicznie informacjami 
na temat kopalni. Do dyspozycji 
zwiedzających jest również boisko 
sportowe oraz plac zabaw. 
W programie nie zabraknie także 
przejazdu podziemną kolejką.

Czas zwiedzania wynosi 2,5 godziny 
w tym 30-minutowy pobyt w komo-
rze Ważyn.

MUL
TIMEDIAL

NA 
PODRÓŻ 
W CZASIE

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia
Bochnia, ul. Solna 2
tel.: 14 615 36 36, fax: 14 615 36 38
e-mail: biuro@kopalniasoli.pl
www.kopalniasoli.pl
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MĄDRE DZIECKO

Perła boraksowa, chemiczny mróz na 
szybie, podwodne zasiewki – to tylko 
niektóre z zadań, z jakimi przyjdzie 
zmierzyć się uczestnikom programu 
Mądre Dziecko. Przygotowany 
przez Akademię Nauki kurs jest po-
łączeniem zabawy i nauki, dzięki któ-
remu pociecha w łatwy sposób może 
ćwiczyć koncentrację, cierpli-
wość, dobrą pamięć, a nawet no-
towanie z wykorzystaniem map 
myśli. Zajęcia nie tylko usprawniają 
pracę mózgu, ale także pomagają 
w przełamaniu nieśmiałości. War-
sztat dedykowany jest dla trzecio-  
i czwartoklasistów, natomiast do-
stępny jest także Kurs PRE – Mą-
dre Dziecko – dla uczniów klas 
pierwszych i drugich.

GIMNAZJALISTA Z KLASĄ

Akademia Nauki zaprasza na kurs 
dzięki, któremu uczniowie zdobędą 
umiejętność szybkiego czyta-
nia, radzenia sobie ze stresem, 
emocjami czy tworzenia Map 
Myśli. Uczestnicy będą mieli oka-
zję poznać techniki pamięciowe  
i strategie uczenia się. Dzięki pracy  
z kamerą dowiedzą się jak po-
prawnie dokonać autoprezentacji, 
opanują także podstawy wiedzy do-
tyczącej psychologii uczenia się, co 
z pewnością zaowocuje przy okazji 
egzaminu gimnazjalnego. Program 
przeznaczony jest nie tylko dla 
gimnazjalistów, ale także dla 
ich rodziców, trwa  9 miesięcy 
i obejmuje  52 lekcje  (spotkania 
1 raz w tygodniu po 2 godziny 60- 
minutowe).

W ofercie ponadto programy:
  l Uczeń z charakterem, 
  l Kwantowy umysł.

MAŁY ODRYWCA

Mały Odkrywca to program dla 
ciekawych świata pięcio- i sześ-
ciolatków, które nie boją się 
przygód, takich jak wcielanie się  
w postać średniowiecznego 
rycerza czy kolorowo przystro-
jonego Indianina. Dzieci same 
przygotowują przebrania, tworzą 
talizmany, malują herby, przybie-
rają indiańskie imiona, a przede 
wszystkim – poprzez świetną 
zabawę – poznają odmienną kul-
turę i historię. Taka forma zajęć 
uczy wyrażania swojego in-
dywidualnego „ja”, przełamu-
je nieśmiałość, pokazuje jak 
odnaleźć się w grupie i móc 
zabrać głos na jej forum. Pod-
czas zajęć dzieci nauczą się także 
metod szybkiego czytania, które 
z pewnością pomogą dziecku już 
w pierwszych latach szkolnej edu-
kacji. Zajęcia są prowadzone także 
dla młodszej grupy trzy- i cztero-
latków (PRE-Mały Odkrywca).

Akademia Nauki
Kraków, ul. Szlak 8a/7
tel.: 12 634 26 67
e-mail: krakow@akademianauki.pl

AKADEMIA NAUKI
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Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków, ul. Jagiellońska 15
tel.: 12 663 13 07, fax: 12 422 27 34
e-mail: collegiummaius.info@uj.edu.pl
www.maius.uj.edu.pl

TAJEMNICE ZMYSŁÓW
Poznanie tajników funkcjono-
wania własnych zmysłów? Jak 
oszukać zmysły? Wykonywanie 
samodzielnych eksperymentów 
i pomiarów? Tylko w Collegium 
Maius! W Muzeum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego mieści się inter-
aktywna wystawa Świat zmy-
słów przeznaczona dla odbiorców 
w każdym wieku, a w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, jako uzupeł-
nienie szkolnego programu edu-
kacyjnego. Możliwość wykonania 
blisko 60 eksperymentów. 
Wystawa jest czynna od po-
niedziałku do soboty w godz.  
9.00-13.30.
Rezerwacja: tel. 12 663 13 19  
w godz. 9.00-13.30

SKARBY COLLEGIUM MAIUS
Mieszczące się Collegium Maius UJ 
muzeum posiada kolekcję unikato-
wych w skali światowej historycz-
nych instrumentów naukowych. 
W zbiorach malarstwa znajdują 
się dzieła polskich i zachodnioeu-
ropejskich artystów, warto także 
zwrócić uwagę na kolekcję rzeźby 
średniowiecznej. Stała ekspozycja 
obejmuje m.in. Librarię, czyli dawną 
bibliotekę; Aulę Jagiellońską, w której 
nadawane są tytuły doktora honoris 
causa; Stubę Communis – dawną 
izbę zebrań i jadalnię profesorów 
czy Skarbiec, w którym znajduje się 
słynny Globus Jagielloński. W dniach 
01.10-13.11.2011 muzeum zaprasza 
na czasową wystawę pt. Porta Fidei. 
Rezerwacja: tel. 12 663 13 07

LEKCJE W AKADEMII
Muzeum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego zaprasza młodych zwiedza-
jących do uczestnictwa w nowej 
edycji lekcji muzealnych. Orga-
nizowane zajęcia z zakresu historii  
i nauk przyrodniczych wpisują się  
w szkolną podstawę programową. 
Proponowane tematy lekcji to m.in: 
ceremonie i obyczaje uniwersyte-
ckie, Dynastia Jagiellonów – odnowa 
Uniwersytetu, Ne Cedat Academia  
i Sonderaktion, poznaj swoje zmysły, 
jak widzimy i słyszymy – i wiele, wie-
le więcej. W ofercie dodatkowej lek-
cje prowadzone w językach obcych 
oraz możliwość zwiedzania kwartału 
uniwersyteckiego i Ogrodu Profesor-
skiego z przewodnikiem 

Zajęcia odbywają się od po-
niedziałku do piątku w godz.  
8.30-13.00.
Kontakt i rezerwacja: 
12 663 13 08, 
maius.fb@uj.edu.pl



WIELICZKA
Tu każdy znajdzie coś dla siebie
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Kopalnia Soli w Wieliczce zapra-
sza do solnych podziemi. To pomysł  
na weekend z rodziną lub na nie-
banalną klasową wycieczkę. Jedno 
jest pewne: tutaj nikt nie zmoknie!

DLA DZIECI I RODZICÓW:
Odkrywamy Solilandię – 
w każdą sobotę i niedzielę całe 
rodziny mogą uczestniczyć w od-
krywaniu tajemnic baśniowego 
świata Solilandii podczas wędrówki 
przez wielickie podziemia. Udział  
w takiej formie zwiedzania pozwala 
rodzicom i dzieciom na wspólne, 
ciekawe spędzenie wolnego cza-
su. Rozwija dziecięcą wyob-
raźnię, wrażliwość na piękno 
otoczenia oraz kreatywność 
poprzez aktywne uczestnictwo 
w zabawach i rozwiązywa-
niu przygotowanych zadań. 
W programie m.in.: poszukiwanie 
elementów ze świata baśni pod-
czas spaceru trasą turystyczną, 
spotkanie ze Skarbnikiem i soli-
ludkiem, rozwiązywanie quizu, 
wspólne śpiewanie i czytanie, gry  
i zabawy edukacyjne. 
Program dla rodzin z dziećmi  
w wieku 5-10 lat, czas trwania  
ok. 2,5 godz., wymagana jest 
wcześniejsza rezerwacja.
Wszyscy uczestnicy podziemnych 
zmagań otrzymują pamiątkowe 
dyplomy. 

Kopalnia Soli „Wieliczka”  
Trasa Turystyczna
Wieliczka, ul. Daniłowicza 10
tel.: 12 278 73 92, 12 278 73 72 
e-mail: imprezy@kopalnia.pl
www.kopalnia.pl

Dla grup szkolnych:
Do wyboru różne propozycje 

aktywnego zwiedzania:

Śladami legend wielickiej 
kopalni – wycieczka 
z przygodami: uczestnicy 
tropią ślady Ducha Podziemi 
Skarbnika, rozwiązują quiz, 
poznają legendy wielickiej 
kopalni.
Impreza dla uczniów szkół 

podstawowych
Zostań eksploratorem kopal- 

nianych głębin – pełna nies- 
podzianek i zadań wędrówka 
podziemnymi korytarzami 
połączona z poznawaniem 
historii wielickiej kopalni. 
Impreza dla gimnazjalistów 

i uczniów szkół średnich
Odkrywamy Solilandię – 

wycieczka, podczas której 
dzieci poznają tajemnice 
bajkowej krainy Solilandii, 
uczestniczą w grach i zaba- 
wach ze Skarbnikiem i soli- 
ludkiem. 
Impreza dla przedszkolaków 

oraz uczniów klas I-III 
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JĘZYKI OBCE EDUKACJA

Krakowska Szkoła Języków Ob-
cych wychodzi naprzeciw wyma-
ganiom współczesności. Od kilku 
lat swoją działalnością proponuje 
naukę wielu języków świata, po-
prawia poziom ich znajomości oraz 
wspiera rozwój umiejętności mię-
dzyludzkiego komunikowania się. 
Wykorzystując sprawdzoną metodę 
komunikatywną, uczy nie tylko bie-
głej znajomości języka obcego, ale 
również myślenia w danym języku. 
W ofercie szkoły znajdują się nie 
tylko języki: angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, włoski 
i rosyjski, ale także mniej popu-
larne języki, jak np. język czeski, 
niderlandzki czy norweski.

INDYWIDUALNIE I DLA FIRM

Krakowska Szkoła Języków Obcych 
prowadzi kursy standardowe na 
wszystkich poziomach zaawanso-
wania, w których skład wchodzi 
56 godzin lekcyjnych w semestrze 
(112 w roku), przy czym zajęcia 
odbywają się raz lub dwa razy  
w tygodniu. Kurs rozwija wszystkie 
aspekty umiejętności językowych, 
ponadto zapewnia bezpłatne 
konsultacje z lektorem, konwer-
sacje z native speakerami, war-
sztaty kulturowe, fonetyczne 
i gramatyczne czy pokazy filmów 
z całego świata. Krakowska Szko-
ła Języków Obcych prowadzi także 
szkolenia na potrzeby wszystkich 
obszarów działalności biznesowej 
– pracowników biurowych, branży 
finansowej, handlowej, sektora 
medycznego, teleinformatycznego 
oraz adwokatów, radców prawnych 
notariuszy i sędziów.

KURSY SPECJALISTYCZNE

Business English to cykl ukierun-
kowany na naukę specyficznego 
słownictwa z branży biznesowej. 
Jest to idealny kurs dla osób, 
którym zależy na szybkiej nauce 
podstaw języka biznesowego – 
umiejętności prowadzenia rozmów 
biznesowych, negocjacji, pisania 
dokumentów branżowych etc. 
Legal English natomiast jest 
kursem z autorskim programem 
nauczania kładącym nacisk na 
słownictwo branży prawniczej. 
Należy pamiętać o tym, że biegła 
znajomość języka wpływa korzyst-
nie na karierę zawodową. Oba kur-
sy prowadzone są od poziomu B1. 
Krakowska Szkoła Języków Obcych 
przygotowuje także do egzaminów 
FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP, ZOP oraz 
matury. Prowadzone są również 
warsztaty konwersatoryjne.

Krakowska Szkoła Języków Obcych
Kraków, ul. Karmelicka 43a/2
tel.: 12 307 61 11, 533 046 111
e-mail: biuro@ksjo.edu.pl
www.ksjo.edu.pl
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EDUKACJA

JAPONIA NAD WISŁĄ

Szkoła Języka Japońskiego przy 
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha zaprasza na kursy języ-
kowe prowadzone przez polskich 
i japońskich lektorów. Zajęcia odby-
wają się na poziomach: podstawo-
wym, średniozaawansowanym oraz 
zaawansowanym. W ofercie znalazły 
się nie tylko standardowe kursy, ale 
także zajęcia dla dzieci, seniorów, 
zajęcia z kaligrafii, ceremonii 
herbacianej czy ikebany. Kurs 
semestralny obejmuje 60 godzin 45- 
minutowych zakończonych testem, 
którego zdanie jest warunkiem przej-
ścia na następny poziom. Szkoła za-
pewnia materiały dydaktyczne oraz 
dodatkowo bezpłatne członkostwo 
indywidualne w Manggha Club.

JĘZYK HISZPAŃSKI

Instytut Cervantesa zaprasza 
na kursy języka hiszpańskiego pro-
wadzone przez kadrę wykwalifiko-
wanych native speakerów. Zajęcia 
odbywają się w wyposażonych  
w sprzęt audiowizualny salach (tab-
lice interaktywne, projektory multi-
medialne), nie brakuje także dobrze 
wyposażonej biblioteki i czytelni.  
W ofercie znalazły się kursy ogólne 
(wszystkie poziomy; stacjonarne 
i półstacjonarne), konwersacje, 
przygotowanie do egzaminów 
DELE, hiszpański w biznesie, hi-
szpański dla dzieci i młodzieży, 
a również internetowy kurs AVE. 
Instytut Cervantesa zaprasza też na 
cykle filmowe, koncerty, wystawy  
i spotkania.

DALEKI WSCHÓD
W CENTRUM KRAKOWA

YMCA oferuje naukę podstaw ję-
zyka chińskiego dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych w małych grupach. 
Kursanci korzystają z nowych 
podręczników do języka man-
daryńskiego, poznają kulturę 
chińską przez zajęcia manualne 
z elementami arteterapii. Są to 
m.in. ceremonia parzenia herbaty 
chadao, chińskie węzły, wycinanki, 
podstawy kaligrafii, origami modu-
łowe, sztuka florystyczna i chińskie 
gry planszowe. Zajęcia prowadzone 
są przez stypendystkę Uniwersytetu 
ShiDa w Tajpej, absolwentkę kultu-
roznawstwa i filologii UJ. Huānyíng 
guānglín – Zapraszamy!

Polska YMCA – Ognisko w Krakowie
Kraków, ul. Krowoderska 8
tel.: 12 430 01 75
e-mail: krakow@ymca.pl
www.ymcachinski.blogspot.com

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha
Kraków, ul. M. Konopnickiej 26
tel.: 12 267 27 03 wew.100
e-mail: muzeum@manggha.krakow.pl
www.manggha.krakow.pl

Instytut Cervantesa
Hiszpański Ośrodek Kultury
Kraków, ul. Kanonicza 12
tel.: 12 421 32 55, 421 34 24
e-mail: cracovia@cervantes.pl
www.cervantes.pl
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EDUKACJAZAPROLOGUJ SIĘ!

Szkoła Języków Obcych Prolog 
prowadzi kursy języka angielskiego  
i niemieckiego dla dorosłych, dzieci  
i młodzieży. W ofercie znajdują się 
kursy standardowe, maturalne, 
przygotowujące do egzaminów: 
FCE, CAE, CPE, TOEIC, ZD, ZMP 
oraz Angielski w Pracy (Office 
English, Business English, Te-
lephoning, Presentations). Szkoła 
proponuje duży wybór terminów 
zajęć. Można uczyć się na kursach 
ekstensywnych, intensywnych lub  
w systemie weekendowym. Wszyst-
kie zajęcia prowadzone są przez wy-
kwalifikowanych i doświadczonych 
lektorów polskich i native speakers.

Zajęcia odbywają się w małych 6-10 
osobowych grupach, w których na-
cisk kładziony jest na komunikację. 
W ramach kursów szkoła oferuje 
bezpłatny pakiet językowy obej-
mujący e-learning, dodatkowe 
konwersacje, konsultacje (rów-
nież telefoniczne), fiszki, CD ze słow-
nictwem oraz warsztaty wymowy  
i warsztaty gramatyczne. Dla stałych 
klientów przewidziano zniżki: 8-20%. 
Prolog jest centrum egzaminacyj-
nym ETS (egzamin TOEIC®) oraz 
TOLES (angielski prawniczy). Jest 
także jedną z największych szkół 
języka polskiego dla obcokrajowców 
oraz wydawcą podręczników i mate-
riałów edukacyjnych.

Prolog Szkoła Języków Obcych
Kraków, ul. Bronowicka 37
tel.: 12 638 45 65, 638 45 50
e-mail: prolog@prolog.edu.pl
www.prolog.edu.pl
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EDUKACJA SZKOŁY JĘZYKOWE

Szkoła Języków Obcych  
Mały Rynek
Kraków, Mały Rynek 3
tel.: 12 422 78 57
e-mail: malyrynek@malyrynek.pl
www.malyrynek.pl

Bell Kraków (dawniej Gama-Bell)
Kraków, ul. Michałowskiego 4
tel.: 12 634 12 49, 634 12 59
fax: 12 634 12 79
e-mail: bell@gamabell.com
www.bell.pl

Accent Language School
Kraków, ul. Lubelska 4/2
tel.: 12 423 38 25, 632 13 72
e-mail: angielski@accent.krakow.pl
www.accent.krakow.pl

Slavia – Centrum Języków 
Słowiańskich
Kraków, ul. Lubicz 22/8
tel.: 507 487 201
e-mail: biuro@slavia-jezyki.pl
www.slavia-jezyki.pl

Mały Rynek Szkoła Języków Obcych – kur-
sy językowe na wszystkich poziomach za-
awansowania (A1 - C2), przygotowanie do 
egzaminów międzynarodowych oraz do ma-
tury, wyjazdy do zagranicznych szkół języko-
wych. Nowość w ofercie: język portugalski.

Bell Kraków prowadzi kursy dla dzieci (4+), 
młodzieży, dorosłych. Przygotowanie do FCE, 
CAE, CPE, IELTS i matury. Konwersacje. Szko-
lenia dla firm. 

Accent Language School
Angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Kursy ogólne, egzaminacyjne i konwersacje. 
Grupy do 8 osób. Gwarancja zdania egzaminu 
Cambridge lub zwrot kosztów. 

Slavia – Centrum Języków Słowiań-
skich prowadzi kursy języka czeskiego, 
chorwackiego, serbskiego, rosyjskiego, sło-
wackiego, macedońskiego, słoweńskiego, 
bułgarskiego, ukraińskiego. Kursy grupowe, 
indywidualne, dla firm. Różne poziomy za-
awansowania.
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SZKOLENIASTART ZAWODOWY

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Biuro Programów Zagranicznych
Kraków, ul. Rakowicka 27
tel.: 12 293 54 71, 12 293 52 86
fax: 12 293 50 97
e-mail: admissions@uek.krakow.pl
www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Kra-
kowie stawia sobie za cel wskazanie 
podopiecznym profesji i specjalizacji, 
które w ciągu najbliższych kilku lat będą 
cieszyły się zainteresowaniem polskich 
i zagranicznych pracodawców. Z myślą 
o ułatwieniu młodym ludziom startu  
w dorosłe życie zawodowe UEK pod-
jął próbę zetknięcia uczących się 
z realiami panującymi na rynku 
pracy, oferując różnorodne programy 
w języku angielskim. Oferta jest skiero-
wana nie tylko do studentów UEK, ale 
do wszystkich zainteresowanych

„English Track” to program w ję-
zyku angielskim dla studentów 2 i 3 
roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 
roku studiów magisterskich zainte-
resowanych pogłębieniem wiedzy 
na temat uwarunkowań procesu 
integracji europejskiej oraz zasad, 
które rządzą konkurencyjnością 
i siłami rynkowymi Unii. Dzięki 
niemu uczestnicy mają możliwość nie 
tylko nabycia i poszerzenia kompeten-
cji międzykulturowych oraz zdobycia 
doświadczenia europejskiego, ale rów-
nież poznania kluczowych zagadnień 
biznesowych w Polsce. Po ukończeniu 

programu uczestnicy otrzymują cer-
tyfikat w języku angielskim podpisany 
przez Rektora Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie

„Seminars with Professionals” 
to cykl zajęć w języku angielskim, 
skierowany do polskich i zagranicz-
nych studentów. Atutem programu 
jest zaangażowanie w  prowadzenie 
kursów praktyków biznesu oraz ludzi, 
których doświadczenie związane jest 
z pracą dla podmiotów rynkowych. 
Kursy mają charakter interaktywny,  
a ich stałymi elementami są dysku-
sje z praktykiem prowadzącym, 
wspólne opracowywanie projek-
tów, rozwiązywanie zagadnień 
problemowych. Ukończenie wybrane-
go seminarium honorowane jest otrzy-
maniem certyfikatu, dzięki któremu kurs 
można wpisać do suplementu dyplomu.

„Scandinavian Module” to kurs 
intensywnej nauki języka szwedz-
kiego od podstaw do poziomu za-
awansowanego. Studenci uczą się 
praktycznego języka szwedzkiego, tak, 
aby bez problemu mogli komunikować 
się w tym języku w sytuacjach życia co-
dziennego. Atutem programu są goś-
cinne wykłady szwedzkich profesorów  
w języku angielskim. Kurs obejmuje 
120 godzin w roku i kończy się uzy-
skaniem certyfikatu uczestnictwa  
w zajęciach.
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SZKOLENIA STUDIA PODYPLOMOWE

Wyższa Szkoła Filozoficzno-
Pedagogiczna IGNATIANUM 
w Krakowie 
Kraków, ul. Kopernika 26
tel.: 12 629 34 16
www.ignatianum.edu.pl

Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie
Kraków, ul. Kanonicza 25
tel.: 12 421 84 16 
e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl 
www.upjp2.edu.pl

Studia Podyplomowe, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Międzywydziałowe Studia Doktoranckie
Wydział Pedagogiczny: Pedagogika, 
Politologia, Praca Socjalna 
Wydział Filozoficzny – Kulturoznawstwo, 
Filozofia

Studia Podyplomowe: Architektura Sa-
kralna,  Archiwistyka i Bibliotekoznawstwo, 
Bioetyka, Duchowość, Dziennikarstwo, Filo-
zofia i Etyka,  Historia i WOS, Opieka Dusz-
pasterska, Turystyka Religijna, Wychowanie 
Prorodzinne

Wydawca Kurs Na Kurs:
Agencja  
Marketingowo-Wydawnicza
Za Siedmioma Górami

Redakcja:
31-103 Kraków,
ul. Felicjanek 19/3
e-mail: info@kursnakurs.pl

Redaktor naczelny:
Marta Majdzik,  
tel.: 509 205 997

Dyrektor Artystyczny:
Aneta Sitarz:-)

Redakcja i korekta:  
Jolanta Wierzba

Projekt graficzny/okładka:
www.manto.com.pl

Skład i łamanie:
RAINBOW STUDIO

Druk:
DRUKARNIA AARA

Nakład: 12 000 egz.

kursy, warsztaty, zajęcia, lekcje, studia

SZUKAJ NA www.kursnakurs.pl
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SZKOLENIAGRODZKI URZĄD PRACY

trudnienia i pozostawała w dyspozy-
cji w/w. instytucji przez co najmniej 
4 tygodnie oraz uzyskała prawo do 
świadczenia czyli zasiłku dla osób 
bezrobotnych w tym kraju. 
Aby otrzymać transfer zasiłku osoba 
przed przyjazdem do Polski powinna 
uzyskać od w/w. instytucji doku-
ment U2 – wydawany na wniosek 
osoby bezrobotnej przez instytucje 
ds. bezrobocia w kraju ostatnie-
go zatrudnienia. Po przyjeździe do 
Polski w celu poszukiwania pracy 
osoba powinna zarejestrować się 
w Powiatowym Urzędzie 
Pracy, gdzie uzyska status 
osoby poszukującej pracy. 
PUP przekazuje niezbędne 
dokumenty do Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy, który 
na podstawie przesłanej 
dokumentacji wydaje de-
cyzję o zachowaniu bądź 
niezachowaniu prawa do 
zasiłku.

co w przypadku jeśli oso-
ba była zarejestrowana 
we właściwej instytucji 
ds. bezrobocia w państwie 
ostatniego zatrudnienia, 
przyznano jej prawo do 
świadczenia ale zapo-
mniała dokumentu U2?
W tej sytuacji osoba 
powinna zarejestrować 

się w Powiatowym Urzędzie Pracy 
właściwym ze względu na adres 
zamieszkania i przedłożyć wszelkie 
posiadane dokumenty potwierdzają-
ce pracę za granicą. Na podstawie 
złożonej dokumentacji PUP wystąpi 
z wnioskiem o potwierdzenie okre-
su zatrudnienia do Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy, który zwróci się 
wówczas do zagranicznej instytucji 
właściwej o oficjalne potwierdzenie 
okresów zatrudnienia, ubezpiecze-
nia bądź pracy na własny rachunek. 
W efekcie Wojewódzki Urząd Pracy 

Komu, kiedy i na jakich zasadach 
przysługuje?

co to jest transfer zasiłku i kiedy 
przysługuje ?
Transfer zasiłku jest to przekazanie 
wypłaty zasiłku nabytego w kraju 
ostatniego zatrudnienia do kraju 
poszukiwania pracy np. do Polski. 
Transfer ma na celu umożliwie-
nie osobom poszukującym pracy 
otrzymywania uprzednio nabytego 
świadczenia w innym kraju niż został 
przyznany.

Komu przysługuje transfer zasiłku ?
Prawo do transferu zasiłku dla 
bezrobotnych przysługuje osobom  
w sytuacji, gdy w państwie swojego 
ostatniego zatrudnienia, którym były 
kraje Unii Europejskiej lub Islandia, 
Liechtenstein, Norwegia lub Szwaj-
caria, osoba była zatrudniona bądź 
pracowała na własny rachunek, 
dokonała rejestracji w instytucji ds. 
bezrobocia w kraju ostatniego za-

TRAN
SFER 
ZASIŁ

KU
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SZKOLENIA ANIMATOR

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie 
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Kraków, ul. Wąwozowa 34
tel.: 12 68 68 000
e-mail: grodzki@gupkrakow.pl
www.gupkrakow.pl

wyda decyzję o zachowaniu bądź 
niezachowaniu prawa do zasiłku 
przyznanego w kraju ostatniego za-
trudnienia na zasadach i w wysoko-
ści obowiązującej w tym państwie. 
Osoba otrzymująca przetransfero-
wany zasiłek powinna powrócić do 
kraju w którym nabyła prawo do za-
siłku we wskazanym terminie (przed 
upływem okresu, na jaki został przy-
znany) w celu utrzymania prawa do 
wypłaty świadczeń. Brak powrotu 
we wskazanym terminie może spo-
wodować zawieszenie albo utratę 
prawa do należnego zasiłku i innych 
świadczeń.

a co w sytuacji gdy osoba pracowa-
ła za granicą, utraciła pracę, ale nie 
była zarejestrowana we właściwej 
instytucji ds. bezrobocia w państwie 
ostatniego zatrudnienia ?
W sytuacji gdy osoba nie była zare-
jestrowana we właściwej instytucji 
w państwie ostatniego zatrudnie-
nia, powinna dokonać rejestracji 
w Powiatowym Urzędzie Pracy,  
w którym przedłoży oprócz stan-
dardowych dokumentów również 

dokument U1 – poświadczający 
okresy ubezpieczenia za granicą  
(w innym kraju UE, Islandii, Liech-
tensteinie, Norwegii lub Szwajcarii). 
Okresy te zostaną uwzględnione 
przy obliczaniu wysokości zasiłku 
dla bezrobotnych. Dokument U1 
można uzyskać w krajowych służ-
bach zatrudnienia w kraju (krajach) 
ostatniego zatrudnienia i przedłożyć 
w Powiatowym Urzędzie Pracy,  
w którym osoba zamierza się ubie-
gać się o przyznanie zasiłku.
W przypadku braku ww. dokumen-
tu, niezbędne jest przedłożenie  
w PUP wszystkich informacji i doku-
mentów, które pozwolą potwierdzić 
zatrudnienie za granicą. W tym 
przypadku zasiłek dla osób bezro-
botnych jest przyznawany na zasa-
dach prawa polskiego i wysokości  
obowiązującej w Polsce.

AWF Kraków 
Kraków, ul. J. Pawła II 78
Zapisy: animator-krakow@wp.pl
tel.: 517 350 819 – Patrycja
tel.: 518 342 917 – Mikołaj
www.animator-krakow.pl

ANIMATOR CZASU WOLNEGO
Firma szkoleniowa Animator 
zaprasza wszystkich chętnych na 
Kurs Animatora Czasu Wolne-
go, pozwalający poznać ciekawe 
gry i zabawy, które z powodzeniem 
można wykorzystać podczas prowa-
dzenia zajęć. Kursanci będą mogli 
sprawdzić swoje siły na warsztatach 
praktycznych, prowadzonych przez 
doświadczoną kadrę. Dla najlep-
szych organizator kursu oferuje za-
trudnienie w wysokiej klasy hotelach 
i resortach w ośrodkach położonych 
w basenie morza Śródziemnego  
i nie tylko. Kurs kończy się wydaniem 
certyfikatu potwierdzającego od-
bycie szkolenia w zakresie animacji 
czasu wolnego. Zajęcia odbywają się  
w AWF w Krakowie.
Kurs prowadzony w dniach:  
28-29.10.2011, 18-19.11.2011, 
16-17.12.2011, 20-21.01.2012
Cena: 280 zł.
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SZKOLENIA IT 
INNOWACYJNE I TWÓRCZE 

Są to kursy skierowane do osób, któ-
re chcą zrozumieć świat nowych 
mediów, tworzyć profesjonalne 
materiały graficzne, animacje 
lub materiały dźwiękowe. Oferta 
szkoleniowa w 80% jest dofinanso-
wana z Unii Europejskiej. W swoim 
zakresie obejmuje podniesienie 
kwalifikacji zawodowych w obsza-
rze grafiki komputerowej, składu 
DTP, tworzenia stron internetowych  
i aplikacji na potrzeby Internetu, pro-
dukcji muzycznych oraz technologii 
multimedialnych ze szczególnym 
uwzględnieniem montażu filmowe-
go. W trakcie szkoleń wykorzystane 
zostaną oprogramowania firmy 
Adobe oraz Apple.

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU
NA POTRZEBY INTERNETU
W ADOBE PHOTOSHOP

Szkolenie skierowane jest do osób 
pragnących poszerzyć swoją wie-
dzę zarówno w zakresie   znajo-
mości programu Adobe Photos-
hop CS5, jak i  poznać techniki 
pracy stosowane podczas obrób-
ki materiału graficznego. Uczestni-
cy kursu dowiedzą się, jak efektywnie 
wykorzystać narzędzia oferowane 
przez Adobe Photoshop CS5,  nauczą 
się obrabiać zdjęcia, przygotowywać 
bannery reklamowe czy grafiki na po-
trzeby Internetu, a także zdobędą 
wiedzę dotyczącą projektowania 
stron internetowych, obowiązujących 
standardów i  praktycznych trików 
stosowanych w trakcie projektowania 
w  celu zwiększenia walorów projek-
tów oraz przyspieszenia pracy

SZKOLENIE
NOWE MEDIA

Szkolenia z Nowych Mediów to 
przede wszystkim praktyczne ćwi-
czenia promowania w Internecie 
swoich przedsięwzięć, firm lub 
innych organizacji. Podczas zajęć 
można dowiedzieć się, jak zapla-
nować strategię promocji w sie-
ci, jak wykorzystać Facebooka 
w komunikacji z klientami oraz 
jak tanio i skutecznie wypro-
mować się w Internecie. Zajęcia 
prowadzone są w grupie, w której 
uczestnicy wzajemnie uczą się od 
siebie, rozmawiają i zawierają nowe 
znajomości. Szkolenia w RCS2 to nie 
tylko najnowsza wiedza, ale również 
szansa na nawiązanie kontaktów.

Karol Wolski, trener szkolenia
RCS Biuro Projektu
Kraków, Rynek Główny 17
www.szkolenia.rcs2.pl
biuroprojektu@rcs2.pl
Tel.: 508 126 451

SZKOLENIADOFINANSOWANE

Inne szkolenia dostępne w ofercie RCS: Fotografia XXI wieku, Tajniki Ma-
larstwa Cyfrowego, Operator DTP, Final Cut Studio dla początkujących, Wykorzystanie 
technologii Adobe Flash do budowania dynamicznych stron internetowych, elementów 
animowanych i interaktywnych; Kompozycja stron w programie Adobe Dreamweaver.






