
 

 

 

 

Centrum Aktywności Seniorów 

„Dojrzały smak życia” 

ul. Rzeźnicza 2a 
 

Centrum Aktywności Seniorów „Dojrzały smak życia” 

adres: Kraków, ul. Rzeźnicza 2A     tel. 532 254 436  

email: biuro@apz.org.pl          strona internetowa: www.apz.org.pl  

W związku z decyzją Nr 138/2020 Wojewody Małopolskiego  

z dnia 14 października 2020 r. - zajęcia bezpośrednie  

w Centrach Aktywności Seniorów zawieszone w terminie  

od dnia 16 października 2020 r. do odwołania 

CAS pełni dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00  

Służymy w tym czasie radą, pomocą w miarę naszych możliwości, można zgłaszać potrzebę zrobienia 

zakupów, która zostanie przekazana wolontariuszom. 

Harmonogram zajęć – zajęcia online  - od 15.01.2021  

Dzień Godzina Rodzaj zajęć Uwagi 

Poniedziałek 

18,25.01 

 

 

 

 

9.00-10.30 

Język angielski gr2 Grupa kontynuująca zajęcia 

stacjonarne. Zajęcia odbywają się na 

platformie classroom.google.com   

https://classroom.google.com/c/MTg

4NjA0Nzg2NTA2 

Poniedziałek 

25.01 

 

16.00-17.30 

Literatura 

„Reportaże z dalekiej północy”  

Ilona Wiśniewska 

https://us05web.zoom.us/j/84854902

363?pwd=ZnI5N3ZvT1gxTWM4a2F

GU1E0TUhzUT09 

Meeting ID: 848 5490 2363 
Passcode: Dkm0i1 
 

Wtorek 

19.01 

 

 

9.15-10.45 

Język francuski gr1 Grupa kontynuująca zajęcia 

stacjonarne. Zajęcia odbywają się na 

platformie classroom 

https://classroom.google.com/c/MTk

yMzg5MTE5OTAz?cjc=aky5fje    

https://meet.google.com/vnk-zzkx-

umv 

Środa 

20,27.01 

 

14.00-15.30 

Język hiszpański Grupa kontynuująca zajęcia 

stacjonarne. Zajęcia odbywają się na 

platformie classroom.google.com   

 https://classroom.google.com/c/OTI1

NTc2NTAzNjBa 
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Środa 

20,27.01 

 

11.00-12.30 

Trening mediacji 

1.Zarządzane emocjami w budowaniu dobrych 

relacji 

2. Od relaksacji do budowania dobrej 

komunikacji 

Zajęcia online 

https://classroom.google.com/c/MTg

4NjQxODYyODQz?cjc=rg3y6bp 

Czwartek 

28.01 

 

 

 

9.00-10.30 

Język francuski gr 2 

 

Grupa kontynuująca zajęcia 

stacjonarne. Zajęcia odbywają się na 

platformie Zoom us 

https://us02web.zoom.us/j/87417819

364 

Czwartek 

21,28.01 

 

 

 

12.00-13.30 

Język angielski gr1 Grupa kontynuująca zajęcia 

stacjonarne. 

https://join.skype.com/fiC7kxlEtSk

D   

Piątek 

15,22,29.01 

 

11.00-12.30 

Język francuski  gr 2 https://us02web.zoom.us/j/88197674

219 

Meeting ID: 881 9767 4219 

 

 

Zajęcia dodatkowe 

 

Czwartek 
21.01 

 

 

 

 

 
9.00-10.30 

Język francuski  gr 2 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/87417819364 

 

Wtorek 
26.01 

 

 

9.15-10.45 

 

 

 

 

Język francuski  gr 1 

 

Grupa kontynuująca zajęcia stacjonarne. 

Zajęcia odbywają się na platformie 

classroom 

https://classroom.google.com/c/MTkyMzg5

MTE5OTAz?cjc=aky5fje    

https://meet.google.com/vnk-zzkx-umv 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa” 
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