
Klub Kultury „Wena” ul. ks. Meiera 11 

Klub Kultury „Łokietek” ul. Łokietka 267

Klub Kultury „Mydlniki” ul. Balicka 289

Klub Kultury „Paleta” ul. Wrocławska 91

Klub Kultury „Przegorzały” ul. Kamedulska 70

Klub Kultury „Chełm” ul. Chełmska 16 

Klub Kultury „Wola” ul. Królowej  
Jadwigi 215

Centrum Kultury „Dworek Białopądnicki”

Centrum Kultury „DworeK BiałoprąDniCKi” – instytuCja Kultury miasta KraKowa

19 września (sobota), g. 12.00  KK „Przegorzały” 
Warsztaty literackie z Michałem Rusinkiem    

Spotkanie z pisarzem, tłumaczem i autorem książek dla 
dzieci połączone z ćwiczeniami warsztatowymi dla młodych 
adeptów pióra. Zapraszamy dzieci w wieku 10–15 lat. 
Więcej informacji i zapisy na stronie: przegorzaly.dworek.eu 
wstęp wolny 

6 września (niedziela), g. 15.00–17.30 KK „Wena” 
4. Urodziny Klubu Wena  

Urodziny Klubu to doroczne Święto Mieszkańców Górki 
Narodowej – okazja do dobrej zabawy i kreatywnych zajęć. 
W programie m.in. animacje, warsztaty dla dzieci i dorosłych 
oraz spektakl teatralny.
Więcej informacji na stronie: wena.dworek.eu 
koszt 10 zł

26 września (sobota), g. 18.00 KK „Wola” 
Just piano!     

Recital fortepianowy w wykonaniu Mateusza Perza 
w ramach festiwalu pianistycznego.
Więcej informacji na stronie: wola.dworek.eu
wstęp wolny

18 września (piątek), g. 16.30 KK „Chełm” 
Koło sztuki – jesień zero waste 

Zapraszamy na warsztaty szycia, podczas których każdy 
uczestnik wykona własnoręcznie z materiałów wtórnych 
worki wielokrotnego użytku, do których zapakuje ulubione 
jabłka, śliwy, pomidory i papryki.
Więcej informacji na stronie: chelm.dworek.eu
bilet 10 zł 

20 września (niedziela), g. 16.00 i 19.00  KK „Mydlniki” 
Muzyczna niedziela z Kinem „Klon”

Animowany film dla dzieci o zwierzakach, które chcą 
zaistnieć na scenie muzycznej (g. 16.00) – po filmie warsztaty 
tematyczne – oraz klasyczna komedia o dwóch muzykach 
podróżujących z najsłynniejszą blondynką świata (g. 19.00).  
Więcej informacji na stronie: mydlniki.dworek.eu 
wstęp wolny

14 września (poniedziałek), g. 18.15 KK „Paleta” 
Nowa grupa malarska dla dorosłych 

Będziemy się spotykać w każdy poniedziałek o g. 18.15. 
W ramach warsztatów poznamy różne techniki malarskie, 
m.in. oleje, akryle, pastele. Obowiązują zapisy.
Więcej informacji na stronie: paleta.dworek.eu
wstęp płatny

26 września (sobota), g. 12.00 KK „Łokietek” 
Kto tam?  

Rodzinny spektakl w wykonaniu Teatru Uszytego. Główny 
bohater przedstawienia – mały, niebieski Zajączek, 
wprowadzi widzów w magiczny świat teatru lalek 
i niezwykłych dźwięków. Wydarzenie dofinansowane ze 
środków Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały.  
Więcej informacji na stronie: lokietek.dworek.eu
wstęp wolny
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7 września (poniedziałek), g. 18.00

Pierwsza setka 
Promocja tomu poetyckiego Marka Porąbki. Oprawa 
muzyczna: Przemysław Wróblewski (śpiew i gitara).

14 września (poniedziałek), g. 18.00

Uważaj na siebie 
Promocja tomu poetyckiego Jerzego Hajdugi. Oprawa 
muzyczna: Jarek Kąkol (śpiew i gitara).

21 września (poniedziałek), g. 18.00

Poezja balkonowa  
Prezentacja wybranych utworów nadesłanych w ramach 
konkursu na kwarantannowy wiersz balkonowy.

28 września (poniedziałek), g. 18.00

Wiersze kulinarne 
Prezentacja poezji o tematyce kulinarnej w interpretacji 
zaproszonych gości. Oprawa muzyczna: Cezary Stawski 
(śpiew i gitara).

Kwarantannowy Salon Artystyczny  
Beaty Anny Symołon

Facebook • YouTube • dworek.eu

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

SABAS online Zwierzyniec online 

Muzyka Smoka online 

 Projekt sfinansowany ze środków Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec

Cykl filmów muzycznych prezentujący artystów  
w niezwykłej scenerii Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie

Facebook • YouTube • dworek.eu

8 września (wtorek), g. 19.00

Ablaye Badji i Marek Rajss 
Spotkanie dwóch indywidualności muzycznych w niezwykłej 
przestrzeni Autorskiej Galerii Bronisława Chromego.

15 września (wtorek), g. 19.00

YOY 
Koncert w wykonaniu Joanny Markowskiej i Szymona 
Wyrembaka nagrany w Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Symbioza”.

Cykl filmów muzycznych prezentujący artystów sceny  
jazzowej, improwizowanej, współczesnej, realizowany  

w Autorskiej Galerii Bronisława Chromego
Facebook • YouTube • dworek.eu

22 września (wtorek), g. 19.00

Szymon Mika i Piotr Południak 
Koncert dwóch uznanych muzyków jazzowych, wybitnych 
improwizatorów, zrealizowany w Galerii Bronisława 
Chromego.

 Sponsorem projektu jest firma Matexi



Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” 
ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków 

tel. 12 420 49 50
Zajazd Kościuszkowski 

ul. Białoprądnicka 3, 31-221 Kraków • tel. 12 378 96 66
e-mail: sekretariat@dworek.eu • dworek.eu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Bilety na nasze imprezy kupisz tutaj:
ekobilet.pl/centrum-kultury-dworek-bialopradnicki

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

8, 15, 22, 29 września (wtorki), g. 20.00 Zajazd

Relaksacyjne koncerty mis i gongów 
W obecnym czasie dobre samopoczucie, relaks oraz 
rozluźnienie ciała i umysłu to niezwykle ważna kwestia. 
Zapraszamy na cztery koncerty relaksacyjne mis i gongów 
tybetańskich. Każdy z nich trwa ok. 60 min. Prowadzenie 
Joanna Dziurzyńska.
bilet 30 zł (sprzedaż: ekobilet.pl, kasa Dworku oraz przed 
koncertem – płatność gotówką)

24 września (czwartki), g. 17.00 Sala Teatralna

Spotkania z Temidą 
Temida dla seniorów 
Zapraszamy do senioralnej szkoły prawa. To nowy cykl 
edukacyjny, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak 
unikać pułapek związanych z nieznajomością podstawowych 
przepisów. Poprowadzenie Elżbieta Kunert z Kancelarii 
Prawnej Egilex.
wstęp wolny

10 września (czwartek), g. 19.00 Sala Teatralna

Watch Docs
6... 5... 4... 3... na ulicy
Cykl filmów dokumentalnych prezentowanych podczas 
minionych edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Watch Docs – Prawa Człowieka w Filmie. Jako 
pierwszy zaprezentujemy polski film w reżyserii Roberta 
Kowalskiego. Opowiada on o aktywistycznej ulicy, o akcjach, 
w których brały udział tysiące ludzi, ale także o protestach 
jednoosobowych.
wstęp wolny

12 września (sobota), g. 17.00  Sala Teatralna

Zdrowie Holistyczne
Jak wypuścić z ciała stres, napięcie i ból? 
Jak stres i trudne doświadczenia wpływają na nasz układ 
nerwowy, na ciało i jak można sobie pomóc, stosując 
metody takie, jak: Tension / Trauma Releasing Exercises 
(TRE), świadomy ruch, praca z oddechem czy praktyka 
meridian stretch i jogi Nidry. Prowadzenie: Beata Krokowska, 
która jogę zaczęła ćwiczyć w wieku 19 lat.
wstęp wolny

5 września (sobota), g. 19.00 Plener

Odkrywka w plenerze 
W plenerowej wersji cyklu „Odkrywka” odkryjemy przed 
wami prawdziwe muzyczne talenty. Zagrają: czerpiąca 
inspiracje z klasyki rocka lat 70. grupa Eden, jazzowo- 
-funkowo-rockowy zespół Szymon i progresywno-rockowy 
Oversaturate.
wstęp wolny

12 września (sobota), g. 17.00 Zajazd

Maskbook
Warsztaty tworzenia artystycznych masek antysmogowych, 
będących osobistym, zaangażowanym społecznie dziełem 
sztuki, wykonanym z materiałów pochodzących z recyklingu. 
Warsztaty organizowane we współpracy z francuskim 
stowarzyszeniem Art. of Change 21 i Stowarzyszeniem 
Projekt Kraków w ramach projektu Sztuka? Biorę! 
finansowanego ze środków Miasta Krakowa w ramach 
programu „Kultura w sieci”. Więcej o projekcie na dworek.eu
Obowiązują zapisy na zapisy@dworek.eu (hasło: maskbook)
wstęp wolny

1–30 września  Plener

Słodkie życie
Wystawa plakatów Jakuba Zasady
Na prezentowaną wystawę składają się zarówno prace 
starsze, jak i te tworzone w czasie izolacji społecznej. 
Wystawę oraz wywiad z autorem można obejrzeć na 
Facebooku, YouTubie oraz stronie internetowej Dworku.
wstęp wolny

3 września (czwartek), g. 19.00  Sala Kominkowa

Muzyczne Czwartki 
Beethoven REinterpretacje 
Koncert w beethovenowskim klimacie. Zagrają: Paulina 
Woś-Gucik (skrzypce), Quartetto Nero oraz Spółdzielnia 
Muzyczna. 
Koncert realizowany jest ze środków pochodzących ze 
„Stypendium Twórczego Miasta Krakowa”.
wstęp wolny

29 września (wtorek), g. 19.00 Sala Kominkowa

Horyzonty
Radykalizacja i agresja z perspektywy ewolucyjnej
Media nieustannie informują o różnych przejawach 
radykalizacji postaw: zamachach terrorystycznych, 
krwawych walkach pseudokibiców, brutalnych starciach 
zwolenników różnych opcji politycznych i ideologicznych. 
Filozof i psycholog – dr Stefan Florek spróbuje wyjaśnić te 
zjawiska w oparciu o psychologię ewolucyjną.
wstęp wolny

1–25 września  Zajazd

Sekretne życie 
Wystawa ilustracji estońskiej
Mały, sekretny, estoński świat sztuki – bardzo bajkowy 
i bardzo osobisty, momentami okryty delikatnym mrokiem 
i zabarwiony estońskim folklorem. Na wystawę składa się 
60 ilustracji i grafik. Wystawa organizowana we współpracy 
z Ambasadą Estonii w Warszawie.
wstęp wolny

6 września (niedziela), g. 12.00–17.30 Plener

Kundel Bury i Kocury w Dworku 
Święto bezdomnych zwierząt i ich przyjaciół! Na „swojego 
pana” będą czekały psy i koty. Ponadto w programie m.in.: 
porady behawiorystów, wykłady i spotkania, bezpłatne 
czipowanie zwierząt, a także koncert charytatywny zespołu 
Cracovia Divertimenti i zbiórka datków oraz karmy dla 
bezdomnych psów i kotów oraz kiermasz z akcesoriami.
wstęp wolny

2 września (środa), g. 18.00  Sala Kominkowa

Spotkanie z psychologiem
Wszyscy potrzebujemy miłości, ale czy ją tak samo 
rozumiemy?
Każdy z nas potrzebuje miłości. Dużo wiemy o tym, jak taką 
miłość przekazywać i wzmacniać w okresie dzieciństwa. Ale 
jak rozumieć miłość w dorosłości? Jak ją definiujemy i czego 
od niej oczekujemy? Prowadzenie Magdalena Sękowska.
wstęp wolny

9 i 23 września (środy), g. 17.00 Sala Kominkowa

Parlons francais / Francuskie konwersacje
Znasz język francuski i chciałbyś go doskonalić? Zapraszamy 
na kurs konwersacji językowych (poziom B1 lub wyższy), 
które prowadzi Mathilde Cot – wolontariuszka z Francji. 
Zapisy: mathilde.cot@dworek.eu
wstęp wolny

26 września (sobota), g. 17.00  Sala Teatralna

Zdrowie Holistyczne
Medycyna chińska jako profilaktyka zdrowia i szansa dla 
chorych 
O różnicach w podejściu medycyny zachodniej i chińskiej 
do rozumienia choroby, diagnostyki i leczenia opowie Marek 
Kalmus, dyrektor Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki 
Zdrowia.
wstęp wolny

20 września (niedziela), g. 11.00 Sala Teatralna

Cicho Sza Bajka 
O kogucie i złotym kubku 
Dawna ludowa opowiastka spisana przez Oskara Kolberga 
ożyje w piosenkach i wspólnej zabawie na pograniczu teatru 
i animacji. Dla dzieci w każdym wieku. 
bilet 20 zł (sprzedaż: ekobilet.pl, kasa Dworku oraz przed 
koncertem – płatność gotówką)


