Przykładowy program kulturalny dla wakacyjnych kursów intensywnych

*Dla studentów z programem kulturalnym

PIERWSZY TYDZIEŃ
Niedziela
Przyjazd i zakwaterowanie
Poniedziałek
9:30 Spotkanie w Centrum Języka Polskiego Varia, omówienie programu kulturalnego.
10:00 Lekcje języka polskiego dla początkujących / test klasyfikujący (ustny i pisemny) dla studentów,
którzy uczyli się już języka polskiego.
*12:30 KTÓRĘDY NA RYNEK? – spacer oprowadzający po najbliższych okolicach szkoły z praktycznymi
informacjami np. gdzie wymienić pieniądze, zjeść obiad, jak kupić bilet.
19:00 KULINARNE VARIA-CJE – poznajmy się!  Przyjęcie powitalne z degustacją przysmaków z całego
świata.
Wtorek
9:30 Lekcje języka polskiego.
*14:30 – 16:30 ZAKOCHAJ SIĘ W KRAKOWIE – zwiedzanie miasta. To nie przypadek, że Kraków przyciąga
tysiące turystów. Przekonaj się sam!
Nasze propozycje: Ty też możesz być Krakusem!


Delektuj się filiżanką kawy w letnim ogródku:
Magia Café Bar, Plac Mariacki 3
Magiczny ogród w samym sercu miasta. Spotkasz tam miejscowego kota Hipolita i poczujesz
atmosferę starego Krakowa.



Spędź popołudnie w kultowym klubie:
FORUM Przestrzenie, ul. M. Konopnickiej 28
Kultowa klubokawiarnia w budynku byłego hotelu jest idealnym miejscem na popołudniowe
leniuchowanie. Pyszna domowa lemoniada, taras z leżakami i widok na Wisłę… czego chcieć
więcej? 



Posłuchaj muzyki na żywo:
Harris Piano Jazz Bar, Rynek Główny 28
Najbardziej jazzowe miejsca na mapie Krakowa! Muzyka na żywo (koncerty, jam sessions)
codziennie po 21:00.

Środa
9:30 Lekcje języka polskiego
*13:15 - 14:15 PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA – warsztaty kulinarne.
Gosia zdradzi wam przepis na domowe pierogi ruskie i wspólnie z nią
przygotujecie pierogową ucztę.
Nasza propozycja: zwiedzanie muzeów


Fabryka Schindlera, ul. Lipowa 4
Poznaj Kraków z czasów II wojny światowej i trudne losy
jego polskich i żydowskich mieszkańców. Bilety: 21 zł
zwykły, 16 zł ulgowy. Wstęp wolny w poniedziałki, do
godziny 16:00.



Podziemia Rynku Głównego w Krakowie – muzeum
multimedialne, Rynek Główny 1
Dzięki
współczesnej
technologii
odwiedzisz
średniowieczny Kraków i poznasz jego niezwykłe dzieje.
Bilety: 19 zł. Darmowy wstęp we wtorki. Konieczna
wcześniejsza rezerwacja.

Czwartek
9:30 Lekcje języka polskiego
*13:15 - 14:15 (PRAWIE) WSZYSTKO O POLSKIEJ MUZYCE Warsztaty na temat polskiej muzyki. Mnóstwo
faktów i ciekawostek o polskiej muzyce popularnej a potem…. wspólne śpiewanie, oczywiście po polsku!
21:00 WOKALNE VARIA-CJE – wieloletnia Variowa tradycja, czyli czwartkowa impreza w barze karaoke.
Polski, angielski, rosyjski, niemiecki… zaśpiewamy razem w każdym języku! Nie może Cię tam zabraknąć!
Dla studentów Varii zniżka 10% na wszystkie drinki. Movida Pub, ul. Mikołajska 9.
Piątek
9:30 Lekcje języka polskiego
13:15 – 14:15 MASAKRA, NIE CZAJĘ – warsztaty slangu. Polski na ulicy, Polski w tramwaju i na imprezie.
Zaskocz swoich polskich przyjaciół nowymi „slangowymi” wyrażeniami!
Nasza propozycja: chodźmy potańczyć!


Prozak
Jeden z najpopularniejszych (i najstarszych!) krakowskich klubów. Światowej klasy DJ-e,
świetna muzyka… niezapomniana impreza gwarantowana! 



The Legends
A może mała podróż w czasie? The Legends to idealne miejsce jeśli chcesz poszaleć do hitów
Beatlesów, Elvisa Presleya czy Abby!

Sobota & Niedziela
Czas wolny, na co tylko macie ochotę!

W KRAKOWIE:
KULTURA:


Bulwar(t) Sztuki
Nowe miejsce na kulturalnej mapie Krakowa.. Zlokalizowany w Nowej Hucie, tuż obok Zalewu
Nowohuckiego, Bulwar(t) Sztuki jest przestrzenią dla wydarzeń kulturalnych, artystycznych
i muzycznych. Szczególnie polecamy sobotnie wieczorki taneczne w stylu retro i niedzielne kino
plenerowe.



Polish Aviation Museum
Muzeum nie tylko dla pasjonatów lotnictwa – imponujące zbiory samolotów i helikopterów z
poprzedniej epoki.
Otwarte od 9:00 do 17:00. Bilety: 15 zł zwykły, 7 zł ulgowy (dla dzieci I studentów).

 Kino pod Baranami
Obejrzyj film po polsku! Ale bez stresu – W tym kameralnym kinie polskie filmy prezentowane są z
angielskimi napisami . Kino pod Baranami oferuje także filmy z całego świata, zarówno niszowe jak
i te bardziej popularne.
DLA AKTYWNYCH:
 Kryspinów
Przy słonecznej pogodzie polecamy wycieczkę nad jezioro
Kryspinów (12 km od Krakowa). Można tu popływać,
poopalać się lub pospacerować wśród zieleni.
 Skałki Twardowskiego
Jeśli masz już dość miejskiego zgiełku, ale nie masz ochoty
na dłuższą podróż, polecamy Skałki Twardowskiego.
Malownicze wzgórza i szmaragdowe jezioro niemal w
centrum Krakowa. Idealne miejsce na piknik, spacer,
przejażdżkę rowerem.
 Ogród Botaniczny UJ
W założonym w 1783 roku Ogrodzie Botanicznym UJ można
podziwiać ponad 5000 gatunków roślin z całego. Świetne
miejsce do robienia oryginalnych zdjęć, zatopienia się
w lekturze i romantycznych spotkań.
Wycieczki poza miasto: Kopalnia Soli w Wieliczce, Zakopane (Tatry), Obóz Koncentracyjny Auschwitz lub
Park Narodowy w Ojcowie. Po szczegółowe informacje zapraszamy do sekretariatu.
DRUGI TYDZIEŃ
Poniedziałek
9:30 Lekcje języka polskiego
*13:15 – 14:15 CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE W SZCZEBRZESZYNIE – warsztaty fonetyczne, czyli
praktyczna nauka wymowy i dobra zabawa jednocześnie!

Nasza propozycja: wycieczka rowerowa


Wypożycz rower i wybierz się na wycieczkę wzdłuż brzegu Wisły, aż do Opactwa Benedyktynów
w Tyńcu (ok. 14 km od Krakowa). Urocze widoki, trasa rowerowa o umiarkowanym stopniu
trudności  Wypożyczalnie rowerów: ul. św. Anny 4, ul. św. Józefa 5, cena: 9 zł/h.

Wtorek
9:30 Lekcje języka polskiego
*14:00 - 15:30 WSZYSTKO CO NAJ W POLSCE – warsztaty kulturalne. Bartek zabierze Was w wirtualną
podróż dookoła Polski i opowie o jej najpiękniejszych i najciekawszych zakątkach. Sprawdź, ile wiesz o
naszym kraju!
Nasza propozycja: Kraków z różnych perspektyw 




Z wieży: Warto wspiąć się po stromych schodach na Wieżę Mariacką, aby spojrzeć na Kraków z
góry! Koniecznie weźcie ze sobą aparat – zachwycająca panorama miasta.
Z rzeki: wypożycz kajak i wyrusz na spływ Wisłą. Skałka, Wawel, Salwator… aż dotrzesz do
opactwa w Tyńcu.
Z kopca! Kopiec Kościuszki to jeden z czterech krakowskich kopców. Jest położony bardzo blisko
centrum miasta, a droga do niego prowadzi przez malowniczy las.

Środa
9:30 Lekcje języka polskiego
Nasza propozycja: spędź popołudnie w towarzystwie dobrej książki, kawy i… podręcznika do nauki języka
polskiego (test już jutro!).


Massolit Books and Cafe, ul. Felicjanek 4
Kawiarnia, księgarnia i antykwariat w jednym. Aromatyczna kawa, pyszne ciasta i atmosfera
sprzyjająca nauce.



Café Szafe, ul. Felicjanek 10
Wystrój jedyny w swoim rodzaju: możesz delektować się filiżanką kawy w… przytulnej szafie!

Czwartek
9:30 Lekcje języka polskiego
*13:00 ZJEŚĆ KRAKÓW – kulinarny spacer po Kazimierzu.
Wspólnie odkryjemy najsmaczniejsze street-foodowe
miejsca w Krakowie. Żurek, zapiekanka, kumpir i nie
tylko! Palce lizać!
Nasza propozycja: po kulinarnych doznaniach, przejdź się
urokliwymi uliczkami dzielnicy Kazimierz.




Kup wyjątkową pamiątkę z Krakowa! Odkryj artystyczne kazimierzowskie sklepiki i galerie, w
których znajdziesz ręcznie robioną biżuterię, designerskie ubrania, oryginalne torby i dużo więcej.
Maruna Gallery&Studio, ul. Miodowa 2; Jagamakota, ul. Józefa 20
W sercu Kazimierza - przy ulicy Szerokiej (w jednej z żydowskich knajpek) posłuchaj klezmerskiej
muzyki

Piątek
9:30 Lekcje języka polskiego
13:00 Spotkanie pożegnalne w Varii, wręczenie certyfikatów.
Nasza propozycja: przekrocz Wisłę i odkryj Podgórze - dzielnicę Krakowa z bogatą historią. Kiedyś
niezależne miasto, dzisiaj część Krakowa coraz bardziej popularna wśród mieszkańców.
Miejsca w Podgórzu, które warto zobaczyć:


Kopiec Kraka
Legendarny kopiec z VI/VII wieku.



Kościół św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2
Położony w centrum Podgórza piękny kościół w stylu neogotyckim.



Kładka Ojca Bernatka
Uroczy mały most łączący dwie dzielnice: Podgórze i Kazimierz. Słynny ze względu na kłódki,
które zakochani wieszają jako symbol swojej wiecznej (?) miłości. 

Sobota
Wyjazd

