O NAS
Centrum Kultury Podgórza
(wcześniej Dom Kultury Podgórze),
powstało w 1984 r. W 1992 r. uzyskało status
miejskiej instytucji kultury.
Obecnie pełni funkcję centrali dla 18 ﬁlii.

OFERTA
Centrum Kultury Podgórza (CKP) organizuje
zarówno stałe zajęcia i warsztaty, jak
i koncerty, wykłady oraz inne okazjonalne
wydarzenia i imprezy kulturalne. Tutaj każdy
znajdzie coś dla siebie. Rodzicom z małymi
dziećmi (0-3 lata) proponujemy zajęcia
a n i m a c y j n o - roz wo j owe o ra z c i e k a we
spotkania edukacyjne organizowane
w ramach Klubów Rodziców, które działają
w siedzibie głównej Centrum Kultury
Podgórza (ul. Sokolska 13) oraz dziewięciu
ﬁliach: Dworze Czeczów, Ośrodku Ruczaj
i klubach: Aleksandry, Piaskownica, Iskierka,
Kliny, Rybitwy, Wróblowice i Skotniki.

Siedziba główna Centrum (przy ul. Sokolskiej 13)
oraz wszystkie podległe jednostki znajdują się
w prawobrzeżnej części Krakowa –
na terenie historycznej dzielnicy
Podgórze, a zgodnie z aktualnym
podziałem administracyjnym w obrębie:
Dzielnicy VIII Dębniki,
Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki,
Dzielnicy X Swoszowice,
Dzielnicy XI Podgórze Duchackie,
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
oraz Dzielnicy XIII Podgórze.

Nieco starsze dzieci i młodzież mogą wybierać
s p o ś ró d b o g a t e j ofe r t y z a j ę c i owe j –
organizujemy m.in. zajęcia taneczne,
rekreacyjne i artystyczne (np. gra na instrumentach, rysunek, rękodzieło artystyczne)
oraz językowe (nauka języków obcych).
Ciekawą propozycją Centrum Kultury
Podgórza (siedziba główna) adresowaną do
najmłodszych jest również Podgórski Klub
Ju n i o r a – c y k l w e e ke n d o w yc h z a j ę ć
edukacyjnych i duża porcja dobrej zabawy dla
dzieci w dwóch grupach wiekowych: 4-6 lat
i 7-10 lat.

ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI
Centrum Kultury Podgórza prowadzi
działalność kulturalną, ukierunkowaną
w szczególności na: edukację i wychowanie
poprzez sztukę, rozbudzanie zainteresowań
sztuką oraz rozwijanie i promowanie talentów
w jej różnych dziedzinach.
Stwarza warunki do rozwoju amatorskiego
ruchu artystycznego. Wspiera wiele środowisk
kulturotwórczych, grup artystycznych i ich
wychowanków. Wychodzi naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom artystycznym osób
w różnych grupach wiekowych.
Jednym z ważnych celów, jakie stawia sobie
Centrum Kultury Podgórza, jest również
integracja społeczności lokalnej poprzez
kulturę. Centrum chętnie angażuje się także
w projekty edukacyjno-kulturalne w ramach
współpracy międzynarodowej.
CENTRUM KULTURY PODGÓRZA
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11. Klub Pychowice
ul. Ćwikłowa 1
LEGENDA
Centrum Kultury Podgórza
/siedziba główna/
ul. Sokolska 13
ckpodgorza.pl
1. Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
ul. Zakopiańska 62
2. Dwór Czeczów
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 36
3. Ośrodek Ruczaj
ul. Rostworowskiego 13
4. Teatr Praska 52
ul. Praska 52

5. Klub Aleksandry
ul. Aleksandry 1
6. Klub Iskierka
ul. Żywiecka 44
7. Klub Kliny
ul. Biskupa Albina Małysiaka 1
8. Klub Kostrze
ul. Dąbrowa 3
9. Klub Piaskownica
ul. Łużycka 55
10. Klub Przewóz
ul. Łutnia 1

12. Klub Rybitwy
ul. Rybitwy 61
13. Klub Skotniki
ul. Batalionów Chłopskich 6
14. Klub Soboniowice
ul. Kuryłowicza 115
15. Klub Tyniec
ul. Dziewiarzy 7
16. Klub Wola Duchacka
ul. Malborska 98
17. Klub Wróblowice
ul. Niewodniczańskiego 74
18. Klub Zbydniowice
ul. Matematyków Krakowskich 102

Z myślą o osobach w wieku 60+, w Centrum
Kultury Podgórza powstały Kluby Seniora –
w siedzibie głównej CKP (ul. Sokolska 13),
Dworze Czeczów oraz klubach: Przewóz,
Piaskownica, Rybitwy, Wola Duchacka oraz
Wróblowice. W ich ramach organizowane są
zajęcia rekreacyjne, integracyjne i kulturalne
oraz spotkania okolicznościowe i wycieczki
dedykowane tej grupie wiekowej.

INSTYTUCJA KULTURY MIASTA KRAKOWA

PROJEKTY KULTURALNE
Duże imprezy organizowane przez Centrum Kultury Podgórza na stałe wpisały się już do
kalendarza wydarzeń kulturalnych w Krakowie.
Ze względu na unikatową tematykę i niepowtarzalną atmosferę każdego roku zyskują na
popularności, przyciągając nie tylko krakowian, ale również gości z różnych części kraju,
a także z zagranicy.
Do największych cyklicznych wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury Podgórza
należą m.in.:

Koncert
Noworoczny
Odbywa się każdego roku w pierwszy
dzień stycznia w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie – jednym
z najsłynniejszych polskich teatrów,
którego gmach zalicza się również do
najcenniejszych zabytków architektury
teatralnej w Europie. Jest wzorowany na
koncertach wiedeńskich. Orkiestra
(Kamerata Krakowska) wykonuje utwory
muzyki klasycznej i operetkowej.

Podgórskie Letnie
Koncerty
Cykl koncertów, które odbywają się
w niedzielne, letnie popołudnia
w zabytkowym wnętrzu kościoła
św. Józefa przy Rynku Podgórskim.
Łączą one różne epoki i style muzyczne.
Do grona wykonawców zapraszane są
zarówno kameralne zespoły instrumentalne jak i chórzyści oraz soliści.

Centrum Kultury Podgórza
ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków
tel.: +48 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
(zakładka ZAPISY NA ZAJĘCIA lub REZERWACJA BILETÓW) i skorzystaj z internetowego
systemu sprzedaży w ramach oferty Centrum Kultury Podgórza oraz wszystkich
podległych ﬁlii.
PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE
Kup kartę lojalnościową i korzystaj z atrakcyjnych rabatów na wybrane elementy oferty
Centrum Kultury Podgórza oraz podległych ﬁlii przez cały rok!

Święto Rękawki
Im p re z a p l e n e rowa n aw i ą z u j ą c a d o
obchodów święta, którego tradycje sięgają
VIII wieku. Organizowana jest każdego roku
we wtorek po Wielkanocy. Tego dnia pod
Kopcem Krakusa można przenieść się
w czasie o kilka wieków i zobaczyć jak
wyglądało życie we wczesnośredniowiecznych osadach: jakie były tradycyjne
rzemiosła, jakie stroje noszono, a przede
wszystkim, jak wyglądały średniowieczne
obrzędy odprawiane z okazji nadejścia
wiosny. Można również spróbować potraw
gotowanych według przepisów naszych
pr zo d ków i zo b a cz yć re ko n s tr ukcj e
średniowiecznych potyczek zbrojnych.
Integralnym elementem imprezy są występy
a r t ys t yc z n e b a rd ów o ra z ze s p o ł ów
ludowych.

Karta Podgórze w Kulturze
Oferta skierowana jest do stałych klientów Centrum Kultury Podgórza
i obejmuje darmowy wstęp lub wysokie rabaty na wybrane wydarzenia,
spektakle, koncerty i inne imprezy kulturalne organizowane przez CKP (siedzibę
główną i wszystkie ﬁlie).
Cena: 10 zł
Karta Seniora
Oferta skierowana jest do osób w wieku 60+. Obejmuje darmowy wstęp lub
wysokie rabaty na wybrane wydarzenia, spektakle, koncerty i inne imprezy
kulturalne dedykowane seniorom, organizowane przez Centrum Kultury
Podgórza (siedzibę główną oraz wszystkie ﬁlie).
Cena: 10 zł
Karta Klubu Rodziców
Oferta skierowana jest do rodziców z małymi dziećmi (0-3 lata). Obejmuje
darmowy wstęp na zajęcia i wydarzenia organizowane w ramach Klubów
Rodziców, które działają w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza
(ul. Sokolska 13) oraz jego wybranych ﬁliach.
Cena: 10 zł
Karta Juniora
Oferta jest skierowana do dzieci w wieku 4-10 lat. Karta uprawnia do korzystania
z wysokiego rabatu na udział w zajęciach organizowanych
w ramach Podgórskiego Klubu Juniora (w siedzibie głównej Centrum Kultury
Podgórza, przy ul. Sokolskiej 13) oraz w wybranych wydarzeniach
organizowanych przez CKP siedzibę główną i wszystkie ﬁlie.
Cena: 10 zł

Karty są dostępne w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza (ul. Sokolska 13, Punkt
Informacyjny na parterze) oraz w wybranych ﬁliach. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć
objętych programami lojalnościowymi jest dostępny na ckpodgorza.pl

Solvay Nocą
Organizowany przez Centrum Sztuki
Współczesnej Solvay – ﬁlię Centrum Kultury Podgórza – cykl koncertów promujący
polską muzykę niezależną.
Do współpracy w ramach projektu zapraszani są najciekawsi, młodzi wykonawcy
z całego kraju. Cyklicznie – raz na dwa
miesiące – w siedzibie CSW Solvay
(przy ul. Zakopiańskiej 62) można więc
posłuchać ciekawych brzmień i nietypowych kompilacji „made in Poland”.

Tynieckie Recitale
Organowe
Cykl koncertów organowych, które odbywają się corocznie (latem) w liczącym
ponad dziewięćset lat Opactwie
Benedyktynów w Tyńcu.
W ramach wydarzenia prezentowana
jest muzyka organowa z różnych epok –
od renesansu po współczesność. Każdy
recital organowy urozmaicany jest
również występami artystów innych
specjalności – kameralistów, wokalistów
oraz chórów.

Dni Komedii dell'Arte
Dni Komedii dell'Arte (Commedia dell'Arte
Day) odbywają się corocznie na sześciu
kontynentach, w ponad sześćdziesięciu
krajach. Polskie obchody tego międzynarodowego święta organizuje Krajowa
Scena Komedii dell'Arte w Teatrze
Praska 52. W ramach trwającego kilka dni
fes walu można nie tylko obejrzeć
spektakle komediowe wpisujące się
w charakterystykę szesnastowiecznego,
wywodzącego się z Włoch gatunku, ale
również wziąć udział w warsztatach,
wystawach oraz tematycznej konferencji
n a u ko w e j . Te a t r P r a s k a 5 2 d z i a ł a
w strukturach Centrum Kultury Podgórza.

Podgórska Jesień
Kulturalna
Coroczne święto Dzielnicy XIII Podgórze
– kilkudniowe wydarzenie o charakterze
artystyczno-kulturalnym. W jego
ramach organizowane są m.in. imprezy
plenerowe, konkursy, koncerty, spektakle teatralne oraz wystawy.
W programie przewidziane są również
aktywności dla dzieci i młodzieży
z podgórskich szkół poświęcone historii
Podgórza i jej bohaterom.

