
Pierwszy tydzień ferii: 

Strefa wiedzy          dzieci i młodzież 7-12 lat    młodzież 12+

3.02.2014
10.00-11.00, s. 102d - edukacyjne gry planszowe o wyda-
rzeniach z najnowszej historii Polski - spotkanie przygo-
towane we współpracy z Krakowskim Oddziałem IPN. 
10.30-13.00, s. 007a - „Europa dla młodzieży” - konsultacje
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: „Rzeczpospolita Od-
rodzona (1918-1939)”. Projekcja filmu „Marsz wyzwolicieli”
14.00-15.30, s. 102D - Teatr współczesny. Historia „skan-
dali” teatralnych w Polsce i na świecie.
15.30-17.00, s. 107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych   
4.02.2014
10.00-11.00, s. 102d - edukacyjne gry planszowe o wyda-
rzeniach z najnowszej historii Polski - spotkanie przygo-
towane we współpracy z Krakowskim Oddziałem IPN
11.00-13.00, s. 102d - Odkrywamy tajemnice mieszkańców 
starego Krakowa - warsztaty dla dzieci
10.30-13.00, s. 007a - „Eurowolontariat - ciekawy start 
w dorosłe życie” - konsultacje
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: „Losy Polski i Pola-
ków w okresie II wojny światowej (1939-1945)”. Projekcja 
filmów „Katyń” i „Dramat wołyński”
14.00-15.30, s. 102D - Pracownia artysty. Siedziby arty-
stów w Krakowie XIX-XX w.
15.30 -17.00, s. 107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych   
5.02.2014
10.00-11.00, s. 102d - edukacyjne gry planszowe o wyda-
rzeniach z najnowszej historii Polski - spotkanie przygo-
towane we współpracy z Krakowskim Oddziałem IPN 
11.00-13.00, s. 102d - „Życie szkolne” – warsztaty teatral-
ne dla dzieci
10.30-13.00, s. 007a - „Certyfikacja kompetencji informa-
tycznych” - konsultacje
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle  - spotkanie dla młodzieży: „Geneza Polski 
Ludowej i Polska pojałtańska (1943-1948)”. Projekcja 
filmu „My, Ogniowe dzieci”
14.00-15.30, s. 102D - Kompetencje międzykulturowe - jak 
współpracować z młodzieżą innych kultur, realizować 
projekty międzynarodowe, wymiany? Jak odnaleźć się na 
studiach za granicą? 
15.30-17.00, s. 107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych   
13.00-17.00, s. 202D - spotkanie informacyjne Pracowni 
Edukacji Samorządowej 
6.02.2014
10.00-11.00, s. 102d - edukacyjne gry planszowe o wyda-
rzeniach z najnowszej historii Polski - spotkanie przygo-
towane we współpracy z Krakowskim Oddziałem IPN 
11.00-13.00, s. 102d - „Tradycje i zwyczaje w różnych 
krajach”  – warsztaty dla dzieci
10.30-13.00, s. 007a - „Europraca - jak przygoto-
wać się do wyjazdu do pracy za granicę” - konsultacje
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: „Polskie miesiące”: 
czerwiec i październik ’56, marzec ’68, grudzień ’70, 
czerwiec ’76. Projekcja filmu „Rozpoznawać! Wykrywać! 

Zapobiegać! Pod okiem bezpieki 1956-1989”
14.00 – 15.30, s. 102D - Komunikacyjne techniki tworzenia 
własnego wizerunku - warsztaty autoprezentacji
15.30-17.00, s. 107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych   
7.02.2014
10.00-11.00, s. 102d - edukacyjne gry planszowe o wyda-
rzeniach z najnowszej historii Polski - spotkanie przygo-
towane we współpracy z Krakowskim Oddziałem IPN 
11.00-13.00, s. 102d - „Gry i zabawy matematyczne” - 
warsztaty dla dzieci
10.30-13.00, s. 007a - „Eurostudia: gdzie studiować za 
granicą” - konsultacje
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią Pol-
ski w tle - spotkanie dla młodzieży: „Fenomen <Solidar-
ności> na drodze do III Rzeczypospolitej”. Projekcja filmu 
„PRL - laboratorium pierestrojki” 
12.00-14.00, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Mang-
gha”, ul. Konopnickiej 26 – Wszystkie potwory japońskie-
go kina, czyli rzecz o kaiju-ega
14.00-15.30, s. 102D - Dlaczego nie rozumieją się prawnicy 
z Polski i Stanów Zjednoczonych? „Common law” a “civil law”
15.30 -17.00, s. 107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych   
8.02.2014
11.00 – 13.00, s. 102d  - warsztaty twórczego pisania dla dzieci
13.30-15.00, s. 102D – Nadjechała pusta dorożka i wysiadł 
z niej Leśmian – o poezji Bolesława Leśmiana 

Strefa ruchu           dzieci i młodzież 7-12 lat     młodzież 12+

3.02.2014
10.00-13.00, s. 8 - zabawy ruchowe
10.00-13.00, sala gimnastyczna SP 7, ul. Spasowskiego 8 - 
Zabawy ruchowe, gry zespołowe, pokazy i zajęcia judo
14.00-17.00, s. 307 - gramy w brydża sportowego z 
wicemistrzem Polski
4.02.2014
10.00-13.00, s. 8 - zabawy ruchowe
10.00-13.00, sala gimnastyczna SP 7, ul. Spasowskiego 8 
- zabawy ruchowe, gry zespołowe, pokazy i zajęcia judo
14.15-18.00, s. 8 – judo: spotkanie informacyjne
5.02.2014
10.00-13.00, s. 8 - zabawy ruchowe 
10.00-13.00, sala gimnastyczna SP 7, ul. Spasowskiego 8 - 
zabawy ruchowe, gry zespołowe, pokazy i zajęcia judo 
14.00-17.00, s. 307 - gramy w brydża sportowego 
z wicemistrzem Polski
15:00-16:00, s. taneczna (II p.) – zajęcia fitness 
6.02.2014
10.00-13.00, s. 8 - zabawy ruchowe 
10.00-13.00, sala gimnastyczna SP 7, ul. Spasowskiego 8 
- zabawy ruchowe, gry zespołowe, pokazy i zajęcia judo  
14.00-17.00, s. 307 - gramy w brydża sportowego 
z wicemistrzem Polski
7.02.2014
10.00-13.00, s. 8 - zabawy ruchowe 
10.00-13.00, sala gimnastyczna SP 7, ul. Spasowskiego 8 
- zabawy ruchowe, gry zespołowe, pokazy i zajęcia judo  
16:00 – 17:00, s. taneczna (II p.) - zajęcia fitness 
8.02.2014
11:00-13:00, s. 8 – zabawy ruchowe
14:00 – 15:00, s. taneczna (II p.) - zajęcia fitness 

Strefa dźwięku i obrazu     dzieci i młodzież  7-12 lat   młodzież  12+

3.02.2014
10.00-13.00, s. 11 – rękodzieło: biżuteria „etno” 
10.00-13.00, s. 306 - warsztaty fotografii 
14.00-17.00, s. 309 - warsztaty malarstwa i rysunku
14.00-17.00, s. 306 - warsztaty fotografii
14.00-17.00, s. 308 - ABC gitary klasycznej
14.00-18.00, s. 210 - złote przeboje na głos i gitarę
16.30-18.00, s. 304 - warsztaty z filmu animowanego
17:00-19:00, s. 306B - warsztaty fotograficzne - otwarte 
zajęcia Klubu Fotopasja 
4.02.2014
10.00-13.00, s. 11 - rękodzieło: wylepianki z masy solnej  
10.00-13.00, s. 306 - warsztaty fotografii
10:00-13:00, s. 210 - złote przeboje na głos i gitarę
14.00-17.00, s. 309 - warsztaty malarstwa i rysunku
14.00-17.00, s. 306 - warsztaty fotografii
14.00-17.00, s. 308 - ABC gitary klasycznej
16.30-18.00, s. 304 - warsztaty z filmu animowanego
5.02.2014
10.00-13.00, s. 11 - rękodzieło: biżuteria „Bransoletki 
przyjaźni” 
10.00-13.00, s. 306 - warsztaty fotografii
14.00-17.00, s. 309 - warsztaty malarstwa i rysunku
14.00-17.00, s. 306 - warsztaty fotografii
14.00-17.00, s. 308 - ABC gitary klasycznej
14.00-18.00, s. 210 - złote przeboje na głos i gitarę
16.30-18.00, s. 304 - warsztaty z filmu animowanego
17:00-19:00, s. 306B - warsztaty fotograficzne - otwarte 
zajęcia Klubu Fotopasja 
6.02.2014
10.00-13.00, s. 11 - ceramika
10.00-13.00, s. 306 - warsztaty fotografii
10.00-13.00, s. 308 - ABC gitary klasycznej
10.00-13.00, s. 210 - złote przeboje na głos i gitarę
14.00-17.00, s. 309 - warsztaty malarstwa i rysunku
14.00-17.00, s. 306 - warsztaty fotografii
16.30-18.00, s. 304 - warsztaty z filmu animowanego
7.02.2014
10.00-13.00, s. 11 - rękodzieło: malowanie na szkle
10.00-13.00, s. 306 - warsztaty fotografii
10.00-13.00, s. 308 - ABC gitary klasycznej
14.00-17.00, s. 309 - warsztaty malarstwa i rysunku
14.00-17.00, s. 306 - warsztaty fotografii
14.00-18.00, s. 210 – złote przeboje na głos i gitarę
16.30-18.00, s. 304 - warsztaty z filmu animowanego
8.02.2014
10.00-13.00, s. 11 - ceramika
10.00-13.00, s. 304 - warsztaty z filmu animowanego 
10.00-13.00, s. 308 - ABC gitary klasycznej
10.00-13.00, s. 210 - złote przeboje na głos i gitarę
10.00-13.00, s. 306 - warsztaty fotografii
10:00-11:00, s. 102d - warsztaty „Wierzbiaki - wiklinowe cudaki” 
14.00-17.00, s. 309 - warsztaty malarstwa i rysunku

Ferie zimowe  3-14.02.2014 r.



Pierwszy tydzień ferii:       

 drugi tydzień ferii:

Strefa Tańca i Teatru           dzieci i młodzież 7-12   12+

3.02.2014
10:00 – 11:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny „ 
Integracja i zabawa” 
11:00 – 12:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 
15:00 – 16:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny 
16:00 – 17:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralny
17:00 – 18:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 
4.02.2014
10:00 – 11:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny 
„Muzyka i obraz” 
11:00 – 12:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralny 
15:00 – 16:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny 
16:00 – 17:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralny
17:00 – 18:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 
5.02.2014
10:00 – 11:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny
11:00 – 12:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 
12:00 – 13:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny – 
taniec towarzyski
16:00 – 17:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny 
17:00 – 18:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralny
6.02.2014
10:00 – 11:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny
11:00 – 12:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 
12:00 – 13:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralny 
15:00 – 16:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny 
16:00 – 17:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralny 
17:00 – 18:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 
7.02.2014
10:00 – 11:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny
11:00 – 12:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralny
12:00 – 13:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny – 
taniec towarzyski
15:00 – 16:00, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny – 
taniec towarzyski
17:00 – 18:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 
8.02.2014
12.15 – 13.45, s. taneczna (II p.) - warsztat taneczny 
15:00 – 16:00, s. taneczna (II p.) - warsztat teatralno-ta-
neczny 

Strefa literatury       dzieci i młodzież 7-12 lat  młodzież 12+

3.02.2014
11.30-13.00, s. 202D - spotkanie warsztatowe (z elemen-
tami działań plastycznych i teatralnych) wokół książki 
„Mikołajek i inne chłopaki”
17.00-18.30, s. 202D - Spotkanie dla piszących i czy-
tających „Niektórzy lubią poezję…” - „Poezja (bardzo) 
konkretna” - warsztaty
4.02.2014
11.30-13.00, s. 202D - spotkanie warsztatowe (z elemen-
tami działań plastycznych i teatralnych) wokół książki 
„Miś i Tygrysek szukają Panamy”
17.00-18.30, s. 202D - Kameralne spotkania z twórcami 
„Wokół książki” - „Mrożek na Krupniczej...” - spotkanie 
z Małgorzatą I. Niemczyńską, autorką książki „Mrożek. 
Striptiz neurotyka”
5.02.2014
11.30-13.00, s. 202D - spotkanie warsztatowe (z elemen-
tami działań plastycznych i teatralnych) wokół książki 
„Pan Tom buduje dom”

17.00-18.30, s. 202D - Spotkanie dla piszących i czy-
tających „Niektórzy lubią poezję…” - „Szymborska na 
Krupniczej...” - spotkanie z poetką Elżbietą Zechenter
6.02.2014
11.30-13.00, s. 202D - spotkanie warsztatowe (z elemen-
tami działań plastycznych i teatralnych) wokół książki 
„Gucio… zaczarowany”
17.00-18.30, s. 202D - „Czego lęka się ludzkość za życia? 
Utopie, antyutopie i dystopie w literaturze fantastyczno-
naukowej przełomu wieków” - warsztaty
7.02.2014
11.30-13.00, s. 202D - spotkanie warsztatowe (z elemen-
tami działań plastycznych i teatralnych) wokół książki 
„Kubuś… czy Fredzia?”
17.00-18.30, s. 202D - Spotkanie dla piszących i czy-
tających „Niektórzy lubią poezję…” - „Poezja (bardzo) 
konkretna” - warsztaty
8.02.2014
12.00 -13.00, s. 202D - konkurs z nagrodami - wesołe 
podsumowanie spotkań
 17.00-18.30, s. 202D - wernisaż poezji (bardzo) konkretnej

Liczba miejsc na poniższych spotkaniach jest ograniczona. 
Zgłoszenia pod adresem: kmtpnis@cmjordan.krakow.pl.

10.02.2014
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: „Rzeczpospolita 
Odrodzona (1918-1939)”. Projekcja filmu „Marsz wyzwo-
licieli”
11.00-13.00, s.102d - „Kierunek: prawo” - spotkanie 
informacyjne dotyczące studiowania prawa. Zwiedzanie 
budynków Wydziału Prawa i Administracji UJ
14.00-16.00, s.107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych
Warsztaty CBBG („Co by było, gdybyś...”) - Poznaj Filozofię 
i Filozofa:
9:00-11:00 - propozycja dla uczniów szkół podstawowych 
- Dao nie da się wyrazić słowami, czyli Dao i Język. - Laozi 
(LAO TZU) 
11:30-13:30 - propozycja dla uczniów gimnazjów - Proces 
Giordano Bruno
14:00-16:00 - propozycja dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych - Wszystko zaś, co żywe, jest wolne.. - Giordano 
Bruno

11.02.2014
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: Losy Polski i Pola-
ków w okresie II wojny światowej (1939-1945). Projekcja 
filmów „Katyń i Dramat wołyński”
11.00-13.00, s.102d - Czego lęka się ludzkość po śmierci? 
Wizje zaświatów w opowiadaniach fantastycznych 
14.00-16.00, s.107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych
Warsztaty CBBG („Co by było, gdybyś...”) - Poznaj Filozofię 
i Filozofa:
9:00 -11:00 - propozycja dla uczniów szkół podstawo-
wych - Najbardziej towarzyski z filozofów, wykładający 
swoje myśli na ateńskim rynku - Sokrates 
11:30-13:30 - propozycja dla uczniów gimnazjów - 
Wu-Wei (nicnierobienie) jako najwłaściwsza postawa 
moralna. - Laozi (LAO TZU)
14:00-16:00 - propozycja dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych - Współczesny Kant - człowiek sukcesu czy...?

12.02.2014 
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: Geneza Polski 

Ludowej i Polska pojałtańska (1943-1948). Projekcja filmu 
„My, Ogniowe dzieci.”
12.00-14.00, budynek Obserwatorium Astronomicznego 
UJ, ul. Orla 171 - eksploracja przestrzeni kosmicznej. 
Zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego i Fortu 
Skała – wykład oraz obserwacje Słońca (w przypadku 
odpowiedniej pogody) przez teleskop Coronado. 
14.00- 16.00, s.107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych 
Warsztaty CBBG („Co by było, gdybyś...”) - Poznaj Filozofię 
i Filozofa:
9:00 -11:00 - propozycja dla uczniów szkół podstawo-
wych - Sprawiedliwy sędzia, lekceważący głos opinii 
publicznej (czyli tłumu) - Sokrates (etyka)
11:30-13:30 - propozycja dla uczniów gimnazjów - Współ-
czesny Bruno - człowiek sukcesu czy...?
14:00-16:00 - propozycja dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych - Czy wyeliminowanie myślenia dystynktywnego 
może ograniczać ludzkie pragnienia, a w konsekwencji 
zapobiegać konfliktom międzyludzkim? - Laozi (LAO 
TZU)

13.02.2014
10.00-ok.14.00 - Wycieczka do Staniątek. Zwiedzanie 
Opactwa Sióstr Benedyktynek – jednej z najstarszych 
świątyń gotyckich w Polsce. Koszt: 10 zł (cena biletów 
PKP). Zgłoszenia pod adresem: 
kmtpnis@cmjordan.krakow.pl 
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: „Polskie miesiące”: 
czerwiec i październik ’56, marzec ’68, grudzień ’70, 
czerwiec ’76. Projekcja filmu „Rozpoznawać! Wykrywać! 
Zapobiegać! Pod okiem bezpieki 1956-1989”.
14.00-16.00, s.107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych. 
Warsztaty CBBG („Co by było, gdybyś...”) - Poznaj Filozofię 
i Filozofa:
9:00 -11:00 - propozycja dla uczniów szkół podstawo-
wych - Najmądrzejszy z ludzi, według słynnej wyroczni 
(co sprawdził w Delfach niejaki Chajrefont) - Sokrates 
(wiedza)
11:30-13:30 - propozycja dla uczniów gimnazjów - Skąd 
pochodzi dane pojęcie, jeśli nie z doświadczenia, i czy 
potrzebujemy go? - David Hume  
14:00-16:00 - propozycja dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych - „Niemal tak samo śmieszne jest zaprzeczać 
prawdzie oczywistej, jak zadawać sobie wiele trudu, 
ażeby bronić jej; żadna zaś prawda nie wydaje mi się bar-
dziej oczywista niż ta, że zwierzęta obdarzone są myślą i 
rozumem równie dobrze, jak człowiek”.  Traktat o naturze 
ludzkiej - David Hume

14.02.2014
11.00-13.00, Kino Paradox - Ferie z najnowszą historią 
Polski w tle - spotkanie dla młodzieży: Fenomen „Solidar-
ności” na drodze do III Rzeczypospolitej.  Projekcja filmu 
„PRL - laboratorium pierestrojki”.
14.00- 16.00, s.107 - Rozwijaj swoje pasje w Krakowskim 
Młodzieżowym Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Sztuk – 
zapisy do sekcji naukowych. 
Warsztaty CBBG („Co by było, gdybyś...”) - Poznaj Filozofię 
i Filozofa:
9:00 -11:00 - propozycja dla uczniów szkół podstawo-
wych - Współczesny Sokrates - człowiek sukcesu czy...?
11:30-13:30 - propozycja dla uczniów gimnazjów - Ożyw-
cza moc krytyki - Immanuel Kant
14:00-16:00 - propozycja dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych - Co jest poznaniem, a co tylko myśleniem 
- Immanuel Kant


