Zajrzyj do Huty 18–20.09.2020
Organizacja wydarzenia Zajrzyj do Huty:
Muzeum Nowej Huty – oddział Muzeum Krakowa we współpracy z partnerami projektu
Szczegóły: www.muzeumkrakowa.pl
Pytania: tel. 12 446 78 21, wew. 202 lub 203
e-mail: nowahuta@muzeumkrakowa.pl
Zapisy na wydarzenia o ograniczonej liczbie miejsc przyjmowane są od 1 września 2020 r.
Rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa: (e-mail: info@mhk.pl,
telefon: 12 426 50 60 oraz u partnerów wydarzenia „Zajrzyj do Huty” – szczegóły w programie.
W Muzeum Nowej Huty - oddziale Muzeum Krakowa, os. Centrum E 1, w dniach 19-20
września zniżka 50% na wydawnictwa Muzeum Krakowa o tematyce nowohuckiej.
Zapraszamy do zapoznania się z programem tegorocznej edycji Zajrzyj do Huty! Wydarzenie
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będzie miało miejsce w dniach 18 - 20 września 2020!
Wydarzenie jest organizowane przez Muzeum Nowej Huty oddział Muzeum Krakowa we
współpracy z Partnerami: ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Biblioteka Klubu
Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Biblioteka Kraków, Biblioteka Ośrodka Kultury
im. C.K. Norwida, Dworek Jana Matejki w Krzesławicach, Fundacja Promocji Nowej Huty,
Galeria Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Hutniczo-Miejski oddział PTTK
w Krakowie, Kino Studyjne Sfinks Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Klub Aneks Ośrodka
Kultury Kraków-Nowa Huta, Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Klub Złote
Łabędzie i Grill MaNHattan, Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, Muzeum
Czynu Zbrojnego, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Nowa Huta Rugby Klub, Nowa Huta Travel,
Nowohuckie Centrum Kultury, Nowohuckie Centrum Kultury – Chałupa u Szpinaka,
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Ogród
Doświadczeń im. Stanisława Lema, Opactwo Cystersów i kościół św. Bartłomieja Apostoła w
Mogile, Rodzinny Ogród Działkowy „Wisła”, Stowarzyszenie Sieć Solidarności, Szkoła
Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Teatr Ludowy, Teatr Łaźnia Nowa,
Zespół dworsko-parkowy w Branicach. Muzeum Archeologiczne w Krakowie - Oddział Nowa
Huta, Zgody 7 – miejsce spotkań/ Cafe NOWA Księgarnia

Mecenasem wydarzenia jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie

Ze względu na stan epidemii organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu.
Przypominamy,

że

wszystkie

wydarzenia

w

Muzeum

Krakowa

organizowane

są

z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszyscy
uczestnicy zajęć realizowanych w przestrzeni zamkniętej zobowiązani są do zakrywania ust
i nosa. Osobom, które ze względów medycznych nie mogą nosić maseczek, zalecamy
korzystanie z przyłbic lub rezygnację z udziału w zajęciach. Przed wejściem do muzeum
konieczna jest również dezynfekcja rąk.

Program Zajrzyj do Huty
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Piątek 18 września
16.30 – Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1) – Konferencja Zielona Nowa Huta –
miasto ogród. Limit: 25 osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12
426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl. Wydarzenie będzie dostępne w mediach
społecznościowych Muzeum Krakowa.
Program konferencji:
16.30 – otwarcie konferencji Zielona Nowa Huta – miasto ogród oraz prezentacja wystawy
fotomontaży Aleja Róż wczoraj, dziś, jutro autorstwa Zofii Karnasiewicz powstałej w ramach
projektu Aleja Róż na nowo, będącej częścią działań wokół zwycięskiego projektu Budżetu
Obywatelskiego

miasta

Krakowa.

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Aleja-R%C3%B3%C5%BC-nanowo-284189825384682/
16.40–17.00 – dr hab. inż. Mariusz Czop (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) –
Ekologia w Nowej Hucie w historycznej perspektywie
17.00–17.20 – dr hab. Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie) – Nowa
Huta – miasto ogród. Spojrzenie historyka architektury

17.20–17.30 – pytania
17.30–17.45 – przerwa kawowa
17.45–18.05 – Piotr Kempf (Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie) – Praca
z zielenią nowohucką
18.05–18.25 – Elżbieta Urbańska-Kłapa (Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida) – Kultura dla
zieleni w Nowej Hucie – prawie trzy dekady działalności Pracowni Animacji Ekologicznej
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida.
18.25–18.45 – Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz (Centrum D – osiedle z pomysłami,
Fundusz Partnerstwa) – Zielone inicjatywy w Nowej Hucie
18.45–19.00 – pytania
17.00, 18.00 (2 grupy) – zwiedzanie dworku Matejki w Krzesławicach (ul. Melchiora
Wańkowicza 25). Oprowadza Michał Pawelec, maksymalnie 15 osób podczas jednego
oprowadzania. Zapisy (od 1 września): tel. 12 426 50 60, info@muzeumkrakowa.pl, wstęp:
10 zł. Podczas zwiedzania obowiązują maseczki.
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18.00 – Zgody 7 – miejsce spotkań/ Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7) – otwarcie
wystawy prac Joanny Styrylskiej inspirowanych aleją Róż.
Zapraszamy na wystawę Joanny Strylyskiej – malarki, graficzki i ilustratorki, związanej
z Krakowem i Nową Hutą. Na wystawie prezentowane będą prace inspirowane Aleją Róż.
Róża – przyjaciółka przechodniów – zakochanych, zamyślonych, zabieganych. Bezgraniczne
piękno dostępne i zrozumiałe dla każdego. Kawałek raju na szarej ulicy. Zatrzymaj się,
popatrz, poczuj i wstąp do barwnego świata Roż. Na wystawie będzie można zobaczyć serię
prac graficznych łączących 3 światy: flory, architektury i fantazji.
Joanna Lola Styrylska-Gałażyn (ur. 1980, Katowice) – artystka współpracująca z wieloma
instytucjami kultury w Krakowie, absolwentka Wydziałów Grafiki i Malarstwa krakowskiej
ASP, stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta Krakowa, dwukrotna
laureatka Grand Prix Salonu Sztuki BWA w Tarnowie. Zajmuje się klasycznym malarstwem
sztalugowym oraz szeroko pojętym projektowaniem graficznym, łącząc tradycyjny warsztat
plastyczny z cyfrowym. Szereg jej działań jest związanych z dziedzictwem kulturowym
Nowej Huty i Krakowa. Podczas otwarcia wystawę może oglądać jednocześnie maksymalnie
10 osób. Wszystkich odwiedzających prosimy o zdezynfekowanie rąk przy wejściu,
zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu od innych osób przebywających w lokalu.

Sobota 19 września
10.00 – zwiedzanie klasztoru w Sanktuarium Krzyża Świętego (ul. Klasztorna 11).
Zbiórka przed pomnikiem Jana Pawła II na dziedzińcu przed klasztorem. Organizator:
Muzeum Nowej Huty. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426
50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl. Wstęp bezpłatny.
10.00–15.00 – zwiedzanie jednostki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (os. Zgody 18).
W tym czasie dyżurny pracownik będzie udzielał odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące
jej działalności. Organizator: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
10.00, 12.00, 14.00 i 16.00 - Zespół dworsko-parkowy w Branicach, Muzeum
Archeologiczne w Krakowie, Oddział Nowa Huta (ul. Sasanek 2a) - zwiedzenie
branickiego spichlerza. Obiekt udostępniony po pierwszym etapie remontu. Opowieść
o folwarcznych4zegarach. Limit: 20 osób. Zapisy: Anna Kolasa akolasa@ma.krakow.pl
10.00 –17.00 - Zespół dworsko-parkowy w Branicach, Muzeum Archeologiczne
w Krakowie, Oddział Nowa Huta (ul. Sasanek 2a) - dostępne będą wystawy dotyczące
archeologii Nowej Huty (zwiedzanie z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie). Przez cały
dzień „dyżurny archeolog” będzie udzielał odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące
odległej przeszłości.
10.00–17.00 – zwiedzanie wystawy Pół wieku w Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej
Hucie (os. Górali 23). Przypominamy, że najstarsze muzeum w tej części Krakowa
ukończyło niedawno 50 lat – 9 maja 1970 r. zostało oficjalnie zainaugurowane Muzeum
Czynu Zbrojnego. Oglądając zdjęcia sprzed lat przywołamy dawne wydarzenia, a ktoś być
może rozpozna na nich znane sobie postacie. Fotografie pochodzą z bogatego archiwum
Małopolskiej Fundacji Dom Kombatanta RP – Muzeum Czynu Zbrojnego. Muzeum na co
dzień obsługiwane jest przez osoby z niepełnosprawnościami z Warsztatu Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z os. Górali. Wystawę uzupełnią
„Zeszyty Historyczne” wydawane od kilkunastu lat przez fundację kombatantów. Dzięki nim
można poznać losy nowohuckich uczestników II wojny światowej. Również będzie można

obejrzeć niedostępną na co dzień mozaikę Droga do wolności autorstwa Heleny
Trzebiatowskiej. Limit: 3 osoby jednocześnie lub 1 rodzina. W trakcie zwiedzania obowiązek
zasłaniania ust i nosa oraz konieczność dezynfekcji rąk.
10.00–18.00 – zwiedzanie w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1) wystaw Wańkawstańka. Nowohucki pomnik Lenina, Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie oraz wystawy
fotomontaży Aleja Róż wczoraj, dziś, jutro autorstwa Zofii Karnasiewicz powstałej w ramach
projektu Aleja Róż na nowo, będącej częścią działań wokół zwycięskiego projektu Budżetu
Obywatelskiego

miasta

Krakowa

pod

nazwą

Aleja

Róż

na

nowo.

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Aleja-R%C3%B3%C5%BC-nanowo-284189825384682/. Koszt: 1 zł z przewodnikiem Zajrzyj do Huty. Bilet normalny: 14
zł, bilet ulgowy: 10 zł. Bilet uprawnia do wejścia na wszystkie wspomniane wystawy oraz
ekspozycję Stan zagrożenia na os. Szkolnym 37.
10.00–18.00 – zwiedzanie wystawy Stan zagrożenia na os. Szkolnym 37 w Podziemnej
Nowej Hucie. Koszt: 1 zł z przewodnikiem Zajrzyj do Huty. Bilet normalny: 14 zł, bilet
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ulgowy: 10 zł. Bilet uprawnia do wejścia na wszystkie wspomniane wyżej wystawy
w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1).
10.00–19.00 – wstęp na teren Ogrodu Doświadczeń (al. Pokoju 68) w cenie 1 zł
z przewodnikiem Zajrzyj do Huty.
10.00–19.00 – rodzinna gra terenowa z Kids in Kraków. Odkryjcie z nami zieloną Nową
Hutę! Zapraszamy do rodzinnego zwiedzania najbardziej zielonej dzielnicy Krakowa.
Wspólnie z Kids in Kraków przygotowaliśmy dla najmłodszych kartę z zadaniami, która
poprowadzi Was przez bardziej i mniej oczywiste zakątki Nowej Huty i odsłoni jej
przyrodnicze walory. Kartę otrzymacie w punkcie informacji turystycznej InfoKraków
Zgody 7, a w wersji elektronicznej możecie ją pobrać na portalu Kids in Kraków
(kidsinkrakow.pl). Na dzieci, które wypełnią kartę, w dniach 19–20 września 2020 r.
w punkcie InfoKraków Zgody 7 będzie czekała niespodzianka przygotowana przez
krakowskiego producenta słodyczy – firmę Wawel.
11.00 – Filia nr 49 Biblioteki Kraków (os. Tysiąclecia 42) zaprasza dzieci na warsztaty
komiksowe, których tematem przewodnim będzie ekologia. Zapisy przez formularz

znajdujący się na stronie www.biblioteka.krakow.pl. Przy wejściu obowiązuje dezynfekcja
rąk, a na terenie biblioteki należy mieć założoną maseczkę lub przyłbicę. Przestrzegane jest
utrzymywanie dystansu społecznego, a wszelkie powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.
Spotkanie poprowadzi ilustratorka Małgorzata Zając.
11.00, 15.00 (2 grupy) – warsztat Mroźne eksperymenty w Ogrodzie Doświadczeń (al.
Pokoju 68), zaprasza Muzeum Inżynierii Miejskiej i krakowska elektrociepłownia PGE
Energia Ciepła. Na naszych zajęciach poznacie suchy lód oraz jeszcze zimniejszy ciekły azot,
których bardzo niskie temperatury pozwolą na przeprowadzenie wielu ciekawych
eksperymentów. Zajęcia dla maksymalnie 15 uczestników w grupie, w wieku od 12 lat.
Obowiązują maseczki. Udział w zajęciach jest bezpłatny, wymagane są zapisy: od
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00 pod numerem telefonu 12 428 66 00 wew. 11
(rezerwacja Muzeum Inżynierii Miejskiej).

11.00 – o historii Teatru Ludowego (os. Teatralne 34) opowiada Jerzy Fedorowicz jr,
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zastępca dyrektora
teatru. Zwiedzanie wnętrza teatru, wejście za kulisy Ludowego. Start

sprzed głównego wejścia od strony ul. Obrońców Krzyża. Limit: 30 osób.
11.00–13.00 – spacer po Łuczanowicach. Start: Klub Aneks Ośrodka Kultury KrakówNowa Huta (ul. A. Mycielskiego 11, os. Łuczanowice). Osiedle Łuczanowice to wyjątkowe
miejsce na historycznej i kulturalnej mapie Krakowa, między innymi dzięki znajdującemu się
na jego terenie zabytkowi, jakim jest dwór Mycielskich wraz z parkiem krajobrazowym, do
którego drzewa sprowadzano z całego terenu dawnej Polski. W granice administracyjne
Krakowa Łuczanowice zostały włączone w 1973 r., wcześniej funkcjonowały jako wieś
i nadal zachowują bardziej wiejski niż miejski charakter. Od XVI do XIX w. wieś ta należała
do kalwińskiej rodziny Żeleńskich, czego ślad pozostał do dziś. Jest to niewielki ewangelicki
cmentarz wraz ze znajdującym się na jego terenie Kopcem Lutrów. Na szczycie kopca stoi
pięciometrowy obelisk z piaskowca z kamienną urną na szczycie. Uczestnicy spaceru po
Łuczanowicach będą mogli samodzielnie zwiedzić dwór, jak i otaczający go park a także
powędrują aż na Kopiec Lutrów, skąd rozpościera się przepiękny widok. Dla chętnych klub
Aneks przygotuje mapki z krótkim opisem zwiedzanych miejsc. Obowiązują wcześniejsze
zapisy w Klubie – mailowe lub telefoniczne: aneks@krakownh.pl; tel. 12 685 00 34; 504 419
247. Osoba kontaktowa: Danuta Radosz.

11.00–13.00 – Klub Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta (ul. A. Mycielskiego
11, os. Łuczanowice) – Drzewa przestrzenne – warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych polegające na ozdabianiu farbami zrobionych ze sklejki drzewek szczęścia.
Koszt uczestnictwa (w tym materiały): 10 zł. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 17
września – mailowe lub telefoniczne: aneks@krakownh.pl; tel. 12 685 00 34; 504 419 247.
Osoba kontaktowa: Danuta Radosz.
11.00–19.00 – ARTzona (Tajemniczy Ogród, os. Górali 4) – Kreatywna Masa
Krytyczna.
W programie:
11.00–14.00 – Wielki Dziki Piknik w Tajemniczym Ogrodzie / Remedium na „zespół deficytu
natury ”. Maksymalna liczba uczestników: 50. Rodzinne warsztaty inspirowane naturalnym
otoczeniem, zielenią, przyrodą, wzmacniające potencjał edukacyjny i kreatywny,
odbudowujące więź z naturą. Prowadzenie: Paulina Maciaszek, Katka Szczęśniak, Marta
Kozłowska-Derlatka,
Julia Lachiewicz, Ernest Ogórek, Gosia Hajto (ARTzona / Ośrodek
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Kultury im. C.K. Norwida).
11.00–14.00 – 6. Nowohucki Targ Roślinny – organizowany w ramach projektu Ogrody
Nowej Huty, realizowanego przez Pracownię Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im.
C.K. Norwida. Inicjatywa ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa
i ekologii oraz integrację społeczności lokalnej wokół nowohuckiej zieleni. Skierowana jest
do mieszańców oraz wszystkich sympatyków dzielnicy. Do tej pory wspólnie stworzono już
16 ogrodów. Prowadzone są też warsztaty i wykłady oraz organizowane kolejne edycje
Nowohuckiego Targu Roślinnego. Organizator: Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą
ArcelorMittal Poland S.A., Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz radami pięciu tzw.
dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa.
11.00–12.30 – Tropiciele przyrody – rodzinne warsztaty tworzenia recyklingowych
przyrządów optycznych przydatnych dla każdego obserwatora natury. Limit miejsc: 20.
Obowiązują zapisy do 17 września: www.nhlab.okn.edu.plProwadzenie: Elżbieta UrbańskaKłapa, Magdalena Kotula, Maria Wąchała-Skindzier, Jarosław Klaś (Nowohuckie
Laboratorium Dziedzictwa / Pracownia Animacji Ekologicznej / Ośrodek Kultury im. C.K.
Norwida).

12.30 – Miejska dżungla – prelekcja wykorzystania nieużytków w edukacji ekologicznej.
Prowadzenie: dr inż. Kasper Jakubowski. Limit: 32 osoby. Obowiązują zapisy do 17
września: www.nhlab.okn.edu.pl.
17.00–19.00 – Zapomniany czy zapamiętany? Pejzaż miasta w II. poł. XX wieku. Wernisaż
wystawy prac Agnieszki Łukaszewskiej (w trakcie wydarzenia prowadzona będzie
audiodeskrypcja). Miejsce: Galeria ARTzona, os. Górali 4. Limit: 33. Cykl
rysunków dopełnionych obiektami, dokumentuje i rekonstruuje pejzaż miasta z ubiegłego
wieku. Prace przedstawiają charakterystyczne w okresie PRL, a często już nieistniejące,
krakowskie budynki – m.in. Nową Hutę, Kino Świt, kombinat, szkoły, dworce, biurowce
i zakłady pracy. Oprócz znanych gmachów na rysunkach pojawiają się także małe,
pospolite obiekty, kioski, śmietniki czy garaże, współtworzące codzienność z tamtego
czasu. Sportretowane są też budynki z innych miast oraz ich peryferii. W ostatnich latach
znaczna część postpeerelowskich obiektów była systematycznie przebudowywana lub
została wyburzona, artystyczne działania mają na celu ocalić ich obraz przed
zapomnieniem i przywołać czasy ich świetności. W każdym z tych budynków zapisana
jest przecież historia miasta i jego mieszkańców.
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Agnieszka Łukaszewska – ur. w Krakowie w 1974 r. W latach 1995–2000 studiowała na
Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskując dyplom z wyróżnieniem.
W 2003 r. została laureatką Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. W 2008 r. obroniła
doktorat na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a w 2015 r. uzyskała
tytuł doktora habilitowanego. W 2011 r. otrzymała wyróżnienie na VII Triennale Rysunku
Współczesnego w Lubaczowie, a w 2016 r. Grand Prix na Ogólnopolskim Biennale Sztuki
44. Salon Zimowy w Radomiu. Przez szesnaście lat pracowała na Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Zastępca Dyrektora Instytutu
Grafiki i Wzornictwa). Zajmuje się rysunkiem, grafiką oraz działaniami intermedialnymi. Jej
prace znajdują się w zbiorach m.in.: Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych
Imprint w Warszawie, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz
Muzeum Kresów w Lubaczowie.
12.00 – W hołdzie dla prof. Stanisława Juchnowicza – spacer przez trzy osiedla
zaprojektowane przez profesora: Stalowe, Szkolne i Sportowe. Niedawno zmarły prof.
Stanisław Juchnowicz był ostatnim z grona architektów projektujących Nową Hutę w latach

50. XX w. Do zespołu Tadeusza Ptaszyckiego dołączył później niż inni, mając za sobą prace
przy odbudowie Starego Miasta w Gdańsku. Stąd w jego projektach pojawiają się pewne
motywy, niespotykane u innych nowohuckich architektów tego czasu. Np. profesor o wiele
śmielej operował historyzującym detalem architektonicznym, stąd jego osiedla są bogatsze w
gzymsy, pilastry i obramienia niż inne nowohuckie realizacje. Organizator: Muzeum Nowej
Huty. Prowadzenie: Maciej Miezian. Start: pl. Pocztowy. Koszt: 10 zł. Limit: 16 osób.
Zapisy i płatność (od 1 września): https://bilety.mhk.pl/.
12.00 – Kogo można spotkać w parku? Odkrywamy przyrodnicze uroki parku Ratuszowego –
warsztaty dla dzieci w wieku 6–9 lat. Organizator Zgody 7 – miejsce spotkań/ Cafe NOWA
Księgarnia zaprasza na spacer po parku Ratuszowym, podczas którego uczestnicy poznają
parkową florę i faunę oraz odkryją uroki miejskiej zieleni. Zainspirowani zdobytą wiedzą
i spotkanymi mieszkańcami parku wykonamy wspólnie rośliny i zwierzęta z drucików
kreatywnych. Limit: 10 osób. Obowiązują zapisy: zgody7@infokrakow.pl. Podczas spaceru
prosimy o zachowanie 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami. Podczas części
warsztatowej wszystkie
dzieci prosimy o zakrycie nosa i ust oraz dezynfekcję rąk przed,
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w trakcie i po warsztatach. Organizatorzy zastrzegają, że w razie złej pogody zajęcia mogą
zostać odwołane – w takim wypadku wszyscy zapisani uczestnicy zostaną poinformowani.
12.00 – Muzeum Lotnictwa Polskiego (al. Jana Pawła II 39; dojazd ul. M.
Markowskiego) – prezentacja na temat historii lotniska Rakowice-Czyżyny połączona ze
zwiedzaniem pozostałości lotniska (teren muzeum, pas startowy, ruiny hangarów). Limit: 20
osób. Zapisy: kasa@muzeumlotnictwa.pl.
12.00–17.00 – zwiedzanie wystaw Książka kulinarna oraz Garnek w Nowohuckim
Centrum Kultury – Chałupie u Szpinaka (al. Jana Pawła II 232). Równocześnie na
wystawie może przebywać 8 osób.
12.00 – spacer Szlakiem Solidarności w Nowej Hucie prowadzony przez Edwarda E. Nowaka
i Henryka Kazimierskiego. Organizator: Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Limit: 25 osób.
Start sprzed pomnika „Solidarności” na pl. Centralnym.
13.00 – Kapliczki, figury i krzyże przydrożne Nowej Huty. Start sprzed pomnika Jana Pawła

II pod kościołem Arka Pana (ul. Obrońców Krzyża 1). Prowadzenie: Monika Hyla. Koszt:
10 zł. Organizator: Muzeum Nowej Huty. Zapisy i płatność (od 1 września):
https://bilety.mhk.pl. Limit: 16 osób.
13.00 – zwiedzanie klasztoru w Sanktuarium Krzyża Świętego (ul. Klasztorna 11). Start
sprzed pomnika Jana Pawła II na dziedzińcu przed klasztorem. Limit: 25 osób. Organizator:
Muzeum Nowej Huty. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50 60,
e-mail: info@ muzeumkrakowa.pl. Wstęp bezpłatny.
13.00–19.00 – zwiedzanie wystaw Jerzy Duda-Gracz. Galeria Autorska w Krakowie.
Kolekcja Wilmy i Agaty Dudy-Gracz oraz Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich w Nowohuckim Centrum Kultury (al. Jana Pawła
II 232). Bilety: 10 / 8 zł – wstęp do jednej wybranej galerii, 15 / 12 zł – bilet łączony do obu
galerii.
14.00 – spektakl kulinarny Kokilka w Bistro Marchewka. Kulinarne zajęcia praktyczne
10

w Nowohuckim Centrum Kultury – Chałupie u Szpinaka (al. Jana Pawła II 232).
14.00 – warsztaty wysiewu nasion, zabawy z dziećmi i samodzielne zwiedzanie ogrodu
Wisła. Limit: 15 osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych: lukasz471@vp.pl. Miejsce:
Rodzinny Ogród Działkowy „Wisła” (ul. Stanisławy Dowgiałło).
14.00–18.00 – możliwość obejrzenia pod Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1)
samochodów marki Fiat 126p (zwanych potocznie maluchami), Nysy 522 i Łady Żiguli oraz
zrobienia im zdjęć. Będzie też okazja do zapoznania się z działalnością fundacji, a także
ofertą wycieczek w ramach projektu eNHa Trip. Organizator: Fundacja Promocji Nowej
Huty.
15.00 – spacer Wokół schronów. Prowadzenie: Agata Klimek. Koszt: 10 zł. Start i płatność:
Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Limit: 15 osób. Pierwszeństwo dla osób
zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl.
16.00 – spotkanie wspomnieniowe 70 lat Hutnika w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E

1). Spotkanie z zawodnikami, trenerami czy działaczami KS „Hutnik” poprowadzi Piotr
Kapusta, który przedstawi krótki referat na temat historii klubu. Wstęp bezpłatny. Limit: 25
osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50 60, e-mail:
info@muzeumkrakowa.pl.
17.00 – spotkanie w kręgu przyjaciół i współpracowników Muzeum Krakowa, Nowohuckiego
Centrum Kultury oraz byłych zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca „Nowa Huta”
w Nowohuckim Centrum Kultury – Chałupie u Szpinaka (al. Jana Pawła II 232).
17.00, 18.30 (2 grupy) – oprowadzanie po wystawie Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej
oraz po zakamarkach teatru. Miejsce: Teatr Łaźnia Nowa (os. Szkolne 25). Wystawa
powstała na 25-lecie istnienia Teatru, który zaczął się właśnie ćwierć wieku temu
w marzeniach dwójki ludzi – Bartosza Szydłowskiego i Małgorzaty Szydłowskiej. Przez 10
lat teatr Łaźnia intensywnie działał na Kazimierzu, by w 2005 r. przenieść się na osiedle
Szkolne do Nowej Huty i zacząć nowy rozdział swojej bogatej historii jako Teatr Łaźnia
Nowa. Podczas wizyty w ramach Zajrzyj do Huty przejdziecie przez labirynt łaźniowego
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podziemia, dowiecie się, jak w miejscu dawnej szkoły mechanicznej, w ogromnej hali
warsztatów samochodowych powstał Teatr z dwiema scenami; co łączy Łaźnię i Sławomira
Mrożka, jak przy udziale mieszkańców Nowej Huty powstawała większość łaźniowych
przedstawień. Usłyszycie garść anegdot od osoby, która Teatr Łaźnia Nowa zna jak nikt inny.
Oprowadzi Was sama kuratorka wystawy – Małgorzata Wach, która przygotowując wystawę,
przetrząsnęła całe łaźniowe archiwum. Zapisy: bilety@laznianowa.pl, maksymalnie 20 osób.
Koszt: 5 zł. Obowiązują maseczki i zachowanie dystansu, a przed wejściem do teatru odbywa
się obowiązkowy pomiar temperatury, dezynfekcja rąk i wypełnianie formularza dot. stanu
zdrowia (przekazanie danych).
17.00–20.00 – cykl wydarzeń: Ocalić pamięć myśleniczan ofiar Czarnej Niedzieli z dn. 23
czerwca 1940 roku. Historie życia Stanisława Hołuja i Andrzeja Miętusa zamordowanych 29
czerwca 1940 r. przez okupantów niemieckich na terenie fortu krzesławickiego. Miejsce:
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” (os. Na Stoku 27 b).
Program cyklu:
17.00 – wernisaż wystawy – Andrzej Miętus – Moja droga – wystawa biograficzna ze
zbiorów Anny Prokopeczko.

18.00–19.00 – prezentacja dokumentalnego filmu Mój tato kochał życie. Limit: 20 osób.
Zapisy: imprezy@mdkfort49.krakow.pl
19.00–20.00 – zwiedzanie wystaw czasowych (limit: 20 osób jednocześnie): Andrzej Miętus –
Moja droga, Po drogach naszych sąsiadów – wystawa fotografii Jana Zycha.
18.00–20.00 – zwiedzanie wystaw stałych (limit: 20 osób jednocześnie): Austriackie forty na
terenie Nowej Huty, I wojna w rejonie krzesławickich wzgórz, Pamięci rozstrzelanych
w Forcie 49 „Krzesławice” w latach 1939–41, Wielcy Polacy w historii Fortu.
Niedziela 20 września
9.00 – spływ kajakowy Dłubnią. Kontakt: ola@ecotravel.pl, tel. 12 681 36 92. Cena: 50 od
osoby, dziecko: 25 zł. Spływ rozpoczynamy znad Zalewu Nowohuckiego. Tutaj po
szkoleniu i informacjach dotyczących bezpieczeństwa wodujemy kajaki i spływamy rzeką aż
do Wisły. Wszystkie kajaki są 2-osobowe. Wśród kajaków posiadamy również specjalne
siedziska dla dzieci w wieku 3–5 lat i na zapytanie udostępniamy dodatkowe miejsce
w kajaku 2+1 12(na odpowiedzialność rodziców; w tym przypadku dziecko gratis).
Zapewniamy transport uczestników na miejsce startu. Organizator: Nowa Huta Travel. Czas
trwania ok. 2–2,5 godz. Są tylko 24 miejsca!
10.00 – wycieczka autokarowa Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Trasa: start sprzed
Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1) – Pleszów – Branice – Kościelniki – Ruszcza –
Wadów – Łuczanowice – Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Prowadzenie: Piotr
Kapusta. Limit: 25 osób, koszt: 15 zł., czas trwania wycieczki: ok. 5 godzin. Zapisy
i płatność: https://bilety.mhk.pl/.
10.00 – Filia nr 56 Biblioteki Kraków (os. Zgody 7) oraz Pracownia Animacji Ekologicznej
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida zapraszają na warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku
8–12 lat, które zorganizowane zostaną na Łąkach Nowohuckich. Warsztaty Ciekawe życie
owadów na łące poprowadzi Robert Rossa z Sekcji Entomologii Leśnej Uniwersytetu
Rolniczego. Zapisy przez formularz znajdujący się na stronie www.biblioteka.krakow.pl.
10.00 – zwiedzanie obiektu sportowego Nowa Huta Rugby Klub (ul. Darwina 49a).
Dodatkowo animacja sportowa dla dzieci i młodzieży na głównej płycie boiska (tor

przeszkód, doskonalenie podań, ćwiczenia elementów gry w kontakcie). Limit: 50 osób.
Zapisy: nhrkkrakow@gmail.com.
10.00 – Skarby zielonych płuc – gra terenowa.
Nowa Huta kryje w sobie piękne, zielone płuca. Żyją w nich ptaki, szumią pięknie trawy
i kwitną kwiaty. To one dają świeży oddech Hucie. Łąki nowohuckie od zawsze były
miejscem tajemniczym, trochę dzikim, ale przede wszystkim bardzo cennym. Kryją w sobie
skarb, który od dziesięcioleci strzeże zielonej części Nowej Huty. Zagraj z nami
w ekologiczną grę miejską. Poznaj najbardziej zielone miejsce w naszej dzielnicy. Zmierz się
z czasem i odnajdź ukryty skarb. Poznaj ciekawostki związane z przyrodą, recyklingiem
i dbaniem o ekologię w Nowej Hucie.
Zapraszamy do wzięcia udziału w grze miejskiej zespoły 2–3 osobowe. Gra trwa od 2 do 3
godzin. Zapisy w dniu wydarzenia. Możliwość rozpoczęcia gry w godzinach 10.00–13.00
w Muzeum Nowej Huty (Centrum E 1) gdzie o 17.00 nastąpi wręczenie nagród.
10.00–15.00 – 13
zwiedzanie jednostki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (os. Zgody 18).
W tym czasie dyżurny pracownik będzie udzielał odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące
jej działalności. Organizator: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – Zespół dworsko-parkowy w Branicach, Muzeum
Archeologiczne w Krakowie, Oddział Nowa Huta (ul. Sasanek 2a) – zwiedzenie
branickiego spichlerza. Obiekt udostępniony po pierwszym etapie remontu. Opowieść
o folwarcznych zegarach. Limit: 20 osób. Zapisy: Anna Kolasa akolasa@ma.krakow.pl
10.00-17.00 - Zespół dworsko-parkowy w Branicach, Muzeum Archeologiczne
w Krakowie, Oddział Nowa Huta (ul. Sasanek 2a) - zwiedzanie z przewodnikiem o każdej
pełnej godzinie dworu wieżowego oraz wystaw dotyczących archeologii Nowej Huty. Dla
zainteresowanych wykład popularnonaukowy wraz z prezentacją multimedialną na temat
historii założenia ogrodowego w Branicach. Przez cały dzień „dyżurny archeolog” będzie
udzielał odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące odległej przeszłości.
10.00–18.00 – zwiedzanie w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1) wystaw Wańkawstańka. Nowohucki pomnik Lenina, Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie oraz wystawy

fotomontaży Aleja Róż wczoraj, dziś, jutro autorstwa Zofii Karnasiewicz powstałej w ramach
projektu Aleja Róż na nowo, będącej częścią działań wokół zwycięskiego projektu Budżetu
Obywatelskiego

miasta

Krakowa

pod

nazwą

Aleja

Róż

na

nowo.

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Aleja-R%C3%B3%C5%BC-nanowo-284189825384682/ Koszt: 1 zł z przewodnikiem Zajrzyj do Huty. Bilet normalny: 14 zł,
bilet ulgowy: 10 zł. Bilet uprawnia do wejścia na wszystkie wspomniane wystawy oraz
ekspozycję Stan zagrożenia na os. Szkolnym 37.
10.00–18.00 – zwiedzanie wystawy Stan zagrożenia n a o s . S z k o l n y m 37 w
Podziemnej Nowej Hucie. Koszt: 1 zł z przewodnikiem Zajrzyj do Huty. Bilet normalny: 14
zł, bilet ulgowy: 10 zł. Bilet uprawnia do wejścia na wszystkie wspomniane wyżej wystawy
w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1).
10.00–19.00 – rodzinna gra terenowa z Kids in Kraków. Odkryjcie z nami zieloną Nową
Hutę! Zapraszamy do rodzinnego zwiedzania najbardziej zielonej dzielnicy Krakowa.
Wspólnie z Kids in Kraków przygotowaliśmy dla najmłodszych kartę z zadaniami, która
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poprowadzi Was przez bardziej i mniej oczywiste zakątki Nowej Huty i odsłoni jej
przyrodnicze walory. Kartę otrzymacie w punkcie informacji turystycznej InfoKraków
Zgody 7, a w wersji elektronicznej możecie ją pobrać na portalu Kids in Kraków
(kidsinkrakow.pl). Na dzieci, które wypełnią kartę, w dniach 19–20 września 2020 r.
w punkcie InfoKraków Zgody 7 będzie czekała niespodzianka przygotowana przez
krakowskiego producenta słodyczy – firmę Wawel.
11.00 – Zielono mi – spacer po parkach nowohuckich – wycieczka po okolicach Zalewu
Nowohuckiego, parkach Szwedzkim, Ratuszowym, Łąkach Nowohuckich. Prowadzenie:
Bartosz Arkuszewski. Start i płatność: Podziemna Nowa Huta (os. Szkolne 37). Koszt: 10
zł. Limit: 16 osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50 60, email: info@muzeumkrakowa.pl.
11.00 – spacer korytem Dłubni i innymi pobliskimi terenami zielonymi. Trasa spaceru:
Podziemna Nowa Huta (os. Szkolne 37) – Zalew Nowohucki – koryto Dłubni (strefa
ochronna) – Suche Stawy – park Stefana Żeromskiego – Łąki Nowohuckie – Muzeum Nowej
Huty (dawne kino Światowid). Czas spaceru około 2 godziny. Prowadzenie: Bogusław
Müller – przewodnik Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK. Start i płatność: Podziemna

Nowa Huta (os. Szkolne 37). Limit: 16 osób. Koszt: 10 zł. Pierwszeństwo dla osób
zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl.
11.00 – Nowa Huta od NATURY strony: Łąki Nowohuckie #4 Ptaki – rodzinny spacer
poznawczo-badawczy (miejsce startu zostanie podane zapisanym uczestnikom). Limit: 20
osób. Zapisy do 17 września: www.nhlab.okn.edu.pl. Przyrodnicza wyprawa do najstarszego
i największego użytku ekologicznego Nowej Huty, a także obszaru Natura 2000. Spacer
będzie okazją do doświadczania i poznawania dzikiej przyrody tego terenu ze szczególnym
uwzględnieniem ptaków tam występujących. Organizowany jest przez Pracownię Animacji
Ekologicznej, która w 1995 r. zainicjowała i w kolejnych latach konsekwentnie prowadziła –
przy wsparciu partnerów lokalnych, organizacji ekologicznych i środowiska naukowego –
działania na rzecz ochrony Łąk Nowohuckich. Zakończyły się one sukcesem: w 2003 r. Łąki
Nowohuckie stały się użytkiem ekologicznym; doceniono ich unikatowość także na
poziomie międzynarodowym poprzez objęcie programem Natura 2000. Prowadzenie:
dr Joanna Kajzer-Bonk. Nowa Huta od NATURY strony to projekt z zakresu edukacji
ekologicznej w15obszarze dziedzictwa przyrodniczego najbardziej zielonej części Krakowa.
Zakłada zorganizowanie weekendowych rodzinnych spacerów poznawczo-badawczych dla
mieszkańców Nowej Huty i Krakowa, podczas których prezentowane będą wszystkie formy
zieleni miejskiej. Na zakończenie projektu powstanie publikacja elektroniczna, która
opisywać będzie miejsce każdej z wypraw. Organizator: Pracownia Animacji Ekologicznej /
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa / Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida i Filia nr 56
Biblioteki Kraków (os. Zgody 7). Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
12.00 – oprowadzanie po Budynku Z i schronie S Centrum Administracyjnego
ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie (ul. Ujastek 1). Maksymalnie 20 osób podczas
jednego oprowadzania, obowiązują zapisy (od 1 września): tel. 12 426 50 60, e-mail:
info@muzuemkrakowa.pl. Organizator: Fundacja Promocji Nowej Huty (os. Centrum D 7/8).
Wstęp bezpłatny.
12.00 – III Międzyszkolny Turniej Rugby Tag – Zajrzyj do Nowej Huty. Miejsce: przed
Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Czas trwania – ok. 2–3 godzin. Wymiary boiska
36 m x 20 m (namalowane wapnem lub oznaczone stożkami). Rywalizacja w kategoriach:
klasy I–II, klasy III–IV, klasy V–VI. Limit uczestników: 60 osób. Organizator: Nowa Huta

Rugby Klub. Zapisy nhrkkrakow@gmail.com.
12.00 – spacer Szlakiem Solidarności w Nowej Hucie prowadzony przez Edwarda E. Nowaka
i Henryka Kazimierskiego. Organizator: Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”. Limit: 25 osób.
Start sprzed pomnika „Solidarności” na pl. Centralnym.
12.00 – Nowohuckie fontanny i rzeźby plenerowe. Prowadzenie: Monika Kozioł. Start: przy
rzeźbie Syrenka, wejście do parku Wiśniowy Sad od ul. gen. M. Boruty-Spiechowicza.
Koszt: 10 zł. Zapisy i płatność (od 1 września): https://bilety.mhk.pl. Limit: 16 osób.
12.00–17.00 – indywidualne zwiedzanie ekspozycji stałej i wystawy Teraz Urbanowicz –
prace z lat 60. i 70. XX w., Galeria Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
(os. Górali 5). Wstęp: 5 zł. Wystawa twórczości Witolda Urbanowicza jest wpisana w stałą
ekspozycję Galerii Huta Sztuki obejmującą kilkadziesiąt prac artystów ze środowiska
plastyków Nowej Huty. W galerii może przebywać maksymalnie 7 osób.
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12.00–17.00 – Sektor Sztuki (os. Górali 5) – wystawa Pod spodem. Ekspozycja fotografii
autorstwa Kazimierza Kubraka i Krzysztofa Ridana powstałych podczas tworzenia filmu
Pod spodem w reż. Krzysztofa Ridana. Projekcja filmu oraz spotkanie z jego twórcami
i bohaterami o godz. 15.00 w Kinie Studyjnym Sfinks (os. Górali 5).
12.00–17.00 – Literacka Zielona Nowa Huta – prezentacja książek i warsztaty w Bibliotece
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida (os. Górali 5). Jednorazowo na ekspozycji mogą
przebywać 2 osoby, a z warsztatów korzystać 4 dzieci. Prezentacja pozycji literackich
o tematyce dotyczącej nowohuckich terenów zieleni, a dla najmłodszych warsztaty
samodzielnego wykonywania zakładek do książek z motywami roślinnymi oraz
wyczarowywania z papieru sympatycznych zwierzątek, pięknych kwiatów i innych
oryginalnych ozdób.
12.00–17.00

–

Ścieżka

chlebowa

–

zwiedzanie

wystawy

dawnych

narzędzi

wykorzystywanych do pieczenia chleba i innych narzędzi gospodarstwa domowego. Zajęcia
praktyczne z wykorzystaniem dawnych narzędzi w Nowohuckim Centrum Kultury –
Chałupie u Szpinaka (al. Jana Pawła II 232). Równocześnie na wystawie może przebywać
8 osób.

13.00–19.00 – zwiedzanie wystaw: Jerzy Duda-Gracz. Galeria Autorska w Krakowie.
Kolekcja Wilmy i Agaty Dudy-Gracz oraz Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie.
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich w Nowohuckim Centrum Kultury (al. Jana Pawła
II 232). Bilety: 10 / 8 zł – wstęp do jednej wybranej galerii, 15 / 12 zł – bilet łączony do obu
galerii.
13.00 – Gdzie miał stać Pałac Ślubów na Centrum E? Zaprojektowane przez Romualda
Loeglera Centrum E było pierwszym krakowskim osiedlem wybudowanym w stylu
postmodernistycznym. To właśnie tutaj po raz pierwszy w powojennej architekturze
krakowskiej zastosowano rozwiązania znane nam z obecnych realizacji: zaokrąglone naroża,
wieże, wykusze, zaskakujące uskoki etc. Plan osiedla nie został jednak całkowicie
zrealizowany, gdyż miał tu jeszcze być np. okazały Pałac Ślubów z tarasem widokowym.
Start i płatność: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E1). Prowadzenie: Maciej Miezian.
Koszt: 10 zł. Limit: 16 osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426
50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl.
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14.00 – W zielone gramy – gry podwórkowe przed Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E
1). Prowadzenie: Bartosz Arkuszewski. Nie możesz sobie wyobrazić, jak dzieci bawiły się na
podwórkach, gdy komputery i telefony nie były jeszcze ogólnie dostępne? A może właśnie
wspominasz czasy beztroskich zabaw wokół bloku? Koniecznie przyjdź na zabawy i gry
podwórkowe. Dorośli wytłumaczą, a dzieci zagrają. Do wyboru: skakanki, guma, gry
zespołowe a nawet miniturniej gry w kapsle.
14.00 – zwiedzanie kościoła św. Bartłomieja (ul. Klasztorna 4). Oprowadza Jolanta
Pawnik (tel. 604 620 579) Start sprzed wejścia do kościoła. Limit: 30 osób. Organizator:
Muzeum Nowej Huty. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50
60, e-mail: info@ muzeumkrakowa.pl. Wstęp bezpłatny.
14.00 – warsztaty wysiewu nasion, zabawy z dziećmi i samodzielne zwiedzanie ogrodu
Wisła. Limit: 15 osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych: lukasz471@vp.pl. Miejsce:
Rodzinny Ogród Działkowy „Wisła” (ul. Stanisławy Dowgiałło).
14.00–16.00 – spotkanie ornitologiczne. Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja filmów

i zdjęć przyrodniczych, będzie można również posłuchać następujących opowieści o ptakach:
– opowieści ornitologicznych o ptakach żyjących na terenie Małopolski, a także w naszych
parkach. Prowadzenie: Krzysztof Czajowski (Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne)
i Andrzej Chwierut
– opowieści o łabędziach krzykliwych i ich wędrówkach (prezentacja multimedialna).
Prowadzenie: Krzysztof Dudzik (Stowarzyszenie MOST, Kielce) – opowiadania o monitoringu
w gniazdach bocianów czarnych w południowej Polsce przy wykorzystaniu ukrytych kamer
(fotopułapek). Podczas wystąpienia będą prezentowane filmy zarejestrowane za pomocą tych
urządzeń. Będzie można zaobserwować życie bocianów nieomal „namacalnie”. Prowadzenie:
Krzysztof Dudzik (Stowarzyszenie MOST, Kielce, Komitet Ochrony Orłów Region
Świętokrzyski) i Piotr Ronduda. Organizator: Klub Złote Łabędzie i Grill MaNHattan (ul.
Bulwarowa 43, 31-751 Kraków (parking przy Grill MaNHattan nad Zalewem Nowohuckim, tel.
513 855 131)
CEE Symbioza będzie miało swój namiot edukacyjno-promocyjny, w który przewidziano gry
i zabawy:
- wszyscy uczestnicy
gier i zabaw realizowanych w namiocie CEE Symbioza za każdą z gier
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lub uczestnictwo w innych aktywnościach przewidzianych w programie, będą otrzymywali
jedną pieczątkę;
- pieczątki symbolizują 3 głównych bohaterów (borsuk, rzekotka, puszczyk) i będą przybijane
na specjalnych eko-zakładkach rozdawanych każdemu uczestnikowi wydarzenia;
– każdy kto zbierze 3 pieczątki wybiera sobie jedną z 3 odznak „Odkrywcy Tajemnic
Przyrody”;
- Bio-krzyżówka – karta do gry opracowana w formacie A4 – każdy z uczestników otrzyma
kartę z wydrukowaną krzyżówką z hasłami i pytaniami dotyczącymi ochrony przyrody, ekologii
oraz pytań z zakresu 0-waste; za rozwiązanie krzyżówki przysługuje jedna pieczęć, która będzie
można otrzymać w namiocie CEE Symbioza;
- Lesny Darth – czyli gra zręcznościowo-edukacyjna polegająca na losowaniu pytań za pomocą
specjalnej planszy do gry i koszy, w które trzeba trafić jednym z nasion drzew leśnych. Grę
można wykonać samodzielnie, ponieważ na jednej stronie kart będą pytania, a na drugiej stronie
kart będą odpowiedzi – za pozytywną odpowiedź przysługuje jedna pieczęć na eko-zakładce.
- eko-warsztaty – krótkie zadania warsztatowe do samodzielnego wykonania przez uczestników
– tematyka związana z 0-waste i ekologią;
- projekcja 3 filmów przyrodniczych na ekranie głównym (autorskich, nakręconych przez CEE

Symbioza, 5–15 min każdy);
- opcjonalnie – jeżeli starczy czasu – ok 30–45-mintowy spacer przyrodniczy wokół Zalewu
Nowohuckiego Zalew Zieleni. Miejsce: Klub Złote Łabędzie i Grill MaNHattan (ul.
Bulwarowa 43, parking przy Grill MaNHattan nad Zalewem Nowohuckim).
14.30 – Śladami czterech pór roku – niekonwencjonalny spacer po Mistrzejowicach. Start:
przystanek autobusowy „Kruszwicka” w kierunku os. Piastów. Podczas spaceru
dowiemy się o co chodzi w koncepcji architektonicznej osiedla "Czterech Pór Roku" i czemu
z niej zrezygnowano. Przejdziemy się po terenach dawnej wsi Mistrzejowice, oglądając
przyrodę i relikty architektury drewnianej. Potem wejdziemy na teren osiedla z wielkiej
płyty, odkrywając historię takich miejsc jak kościół na os. Bohaterów Września, Klub Kuźnia
czy pomnik Jana Kochanowskiego. Zobaczymy jak się żyło i żyje w "Puchatkach",
posłuchamy kilku legend miejskich z tych terenów, a spacer zakończymy na przystanku "os.
Złotego Wieku". Zapisy do 17 września: wachala@okn.edu.pl. Organizator: Nowohuckie
Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Prowadzenie: dr Maria
Wachąła-Skindzier.
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15.00 – oprowadzanie po Budynku Z i schronie S Centrum Administracyjnego
ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie. (ul. Ujastek 1). Maksymalnie 20 osób podczas
jednego oprowadzania, obowiązują zapisy (od 1 września): tel. 12 426 50 60, e-mail:
info@muzuemkrakowa.pl. Organizator: Fundacja Promocji Nowej Huty.
15.00 – pokaz filmu Pod spodem oraz spotkanie z jego twórcami i bohaterami w Kinie
Studyjnym Sfinks (os. Górali 5). Maksymalna liczba osób na seansie: 48.
Pod spodem – film dokumentalny, 23 min, reż. Krzysztof Ridan, wyst.: Agnieszka Łoś
i Kazimierz Kubrak. Film opowiada o Panu Kazimierzu, niestrudzonym odkrywcy, miłośniku
Nowej Huty, znającym najbardziej ukryte zakamarki swojej dzielnicy. Pan Kazimierz
przemierza opuszczone i trudno dostępne schrony przeciwlotnicze, dawne forty austriackie,
industrialne przestrzenie nieczynnych fabryk. Zawsze wędrował samotnie, nie dopuszczając
do swojego tajemniczego, niebezpiecznego świata nikogo obcego, lecz ostatnio coś się
zmieniło... Opowieść o poznawaniu samego siebie w ekstremalnych sytuacjach,
o przełamywaniu własnych słabości i barier strachu, ale także o przyjaźni, która zawiązuje
się podczas wspólnego wędrowania. W godz. 12.00–17.00 pokazowi filmu towarzyszyć
będzie wystawa fotografii autorstwa Kazimierza Kubraka i Krzysztofa Ridana powstałych

podczas tworzenia filmu (Sektor Sztuki, os. Górali 5).

15.00 – spotkanie z Katarzyną Kobylarczyk, autorką książki Kobiety Nowej Huty. Cegły,
perły i petardy. Dowiemy się, jak wyglądała budowa najmłodszego polskiego miasta. Co się
działo na antyreżimowych demonstracjach i posłuchamy opowieści o dziewczynach, które
kładły cegły i rzucały petardami. Limit: 25 osób. Zapisy (od 1 września): tel. 12 426 50 60, email: info@muzeumkrakowa.pl.
16.00 – spacer Nowa Huta – miasto ogród. Prowadzenie: dr Michał Wiśniewski. Koszt: 10 zł.
Organizator, start i płatność: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Limit miejsc: 16
osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50 60, e-mail:
info@muzeumkrakowa.pl.
16.00 – zwiedzanie kościoła św. Bartłomieja (ul. Klasztorna 4). Oprowadza Jolanta
Pawnik (tel. 604 620 579). Start sprzed wejścia do kościoła. Limit: 30 osób. Pierwszeństwo
(od 1 września), tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl.
dla osób zapisanych
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Wstęp bezpłatny.
16.30 – Motyle w brzuchu i Nowej Hucie czyli Nowa Huta zakochana. Spacer poprowadzi
przez teren Łąk Nowohuckich; na trasie znajdziemy rzeźby takie jak Amor lub Syrenka,
poznamy historie Romea i Julii, czyli skinów i punków występujących w Teatrze Ludowym
czy zbrodni z namiętności jak dramat Pięknej Zośki. Prowadzenie: Monika Hyla.
Organizator, miejsce startu i płatność: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E1). Koszt: 10
zł. Limit: 16 osób. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 1 września), tel. 12 426 50 60, email: info@ muzeumkrakowa.pl.
17.00 – spacer dla dzieci Śladami Kotka Włodka w Nowej Hucie. Prowadzenie: Piotr Kapusta.
Organizator, miejsce startu i płatność: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Koszt: 10
zł za dziecko (jeden opiekun bezpłatnie). Limit: 16 osób. Pierwszeństwo dla osób z zapisami
(od 1 września), tel. 12 426 50 60, e-mail: info@muzeumkrakowa.pl.
17.00 – W baśniowym ogrodzie – bajkoterapia w Nowej Hucie. Miejsce: zielone patio
Klubu Kuźnia (os. Złotego Wieku 14). Maksymalnie 6 dzieci bez rodziców. Zajęcia dla

dzieci w wieku od 5 do 8 lat na podstawie autorskiej bajki terapeutycznej osadzonej
w przestrzeni Nowej Huty. Relaksacja połączona z kreatywną zabawą w projektowanie
baśniowego ogrodu. Na zajęciach dzieci dowiedzą się nieco o historii Nowej Huty, zrelaksują
się przy wyjątkowej formie literackiej, jaką jest bajka terapeutyczna oraz wezmą udział
w magicznych zabawach plastycznych i ogólnorozwojowych. Prowadzenie: dr Anna Mazela.
17.00–19.00 – Zielone Mistrzejowice – spacer z przyrodnikiem. Start: Klub Kuźnia (os.
Złotego Wieku 14). Maksymalnie 20 osób. Zapisy do 17 września: tel. 12 648 08 86,
j.kornas@okn.edu.pl.
17.00–19.00 – Zajrzyj do Kuźni. Dzień otwarty Klubu Kuźnia (os. Złotego Wieku 14)
i prezentacja propozycji na sezon 2020/2021. Na zainteresowanych będą czekali instruktorzy,
którzy udzielą dodatkowych informacji na temat prowadzonych zajęć. Planowane są także
warsztaty dla dzieci towarzyszące plenerowemu wydarzeniu Kino pod chmurką –
realizowanemu w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa (edycja 2019).
Limit: jednocześnie
do 30 osób w budynku.
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17.00–19.00 – Nowa Huta w 3D – wystawa w Galerii „m”, Klub Kuźnia (os. Złotego
Wieku 14). Limit: jednocześnie do 5 osób. Nowohuckie rzeźby plenerowe wykonane
w technologii druku 3D przez ZADAR.pl (www.facebook.com/3DNowaHuta).
17.00–19.00 – Cuda natury i piękne ogrody – prezentacja wydawnictw o ogrodach,
pielęgnacji roślin i ekologii dla małych i dorosłych czytelników. Miejsce: Biblioteka Klubu
Kuźnia (os. Złotego Wieku 14). Limit: do 2 osób jednocześnie lub 1 rodzina.
18.00 – Nasza Ziemia – warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 5–7 lat. Miejsce:
Biblioteka Klubu Kuźnia (os. Złotego Wieku 14). Limit: do 4 dzieci bez rodziców. Zajęcia,
których celem jest wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi jako planety,
a także zwrócenie uwagi na konieczność ochrony Ziemi przed szkodliwą działalnością ludzi.
Prowadzenie Małgorzata Mokrzycka.
20.00 – Kino pod chmurką – plenerowa projekcja filmu Sokół z masłem orzechowym, reż. Tyler
Nilson / Michael Schwartz. Miejsce: teren zielony przed Klubem Kuźnia (os. Złotego

Wieku 14). Limit: 150 osób.
20.00 – Nocne zwiedzanie Fortu 49. Po obiekcie, o którym mówi się, że jest „fortecznym
wzorcem z Sèvres”, oprowadzi dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury – Franciszek
Dziadoń. Limit: 20 osób. Zapisy: imprezy@mdkfort49.krakow.pl Miejsce: Młodzieżowy
Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” (os. Na Stoku 27b).

Uczestnicy wydarzenia “Zajrzyj do Huty” 2020
Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa
os. Centrum E 1, 31-943 Kraków
tel. 12 446 78 21, 12 446 78 22
e-mail: nowahuta@muzeumkrakowa.pl
Muzeum Nowej Huty, mieszczące się w dawnym kinie Światowid, jest jednym z oddziałów
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Muzeum Krakowa. Przybliża dziedzictwo Nowej Huty oraz wsi, na których zbudowano
kombinat wraz z nową dzielnicą. Muzeum prowadzi aktywną działalność wystawienniczą
oraz edukacyjną. Opiekuje się kolekcją kultury materialnej oraz wzornictwa przemysłowego
z okresu PRL oraz bogatą kolekcją fotograficzną, w której znajdują się zdjęcia Roberta
Kosieradzkiego, Henryka Hermanowicza, Janusza Podleckiego. Przed pracownikami
Muzeum Nowej Huty i całego Muzeum Krakowa stoi wielkie wyzwanie: przywrócenie
świetności zabytkowemu budynkowi dawnego kina Światowid oraz wypełnienie go barwną,
mądrą, wieloaspektową opowieścią.
Podziemna Nowa Huta, filia Muzeum Krakowa
Schron pod Zespołem Szkół Mechanicznych nr 3
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
tel. 12 446 78 21, 12 446 78 22
e-mail: schrony@muzeumkrakowa.pl
Podziemna Nowa Huta mieści się w schronie przeciwlotniczym pod budynkiem Zespołu
Szkół Mechanicznych nr 3. Przygotowana tu wystawa Stan zagrożenia opowiada
o instynktownej potrzebie ukrycia się przed zagrożeniem i o najciekawszych budowlach

schronowych na świecie. Znajduje się tu także makieta wzorcowego
schronu oraz przestrzeń z pytaniami skierowanymi do zwiedzających, skłaniającymi ich do
refleksji.
PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie
ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków
tel. 12 64 65 540, 12 27 78 546, 12 27 78 144
50 lat temu krakowska ciepłownia – obecnie PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1
w Krakowie - rozpoczęła swój pierwszy sezon grzewczy, siedem lat później zaczęto tu
również produkować energię elektryczną. Dzisiaj w procesie wysokosprawnej kogeneracji,
czyli jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrociepłownia, wytwarza ponad 70
proc. ciepła dostarczanego mieszkańcom stolicy Małopolski.
PGE Energia Ciepła podejmuje i realizuje cele w obszarze zrównoważonego rozwoju i jest
sygnatariuszem umowy z Miastem Kraków. Dzięki temu realizowane są wspólne projekty
w zakresie: bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, edukacji,
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rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców.
Pracownicy elektrociepłowni współpracują z Miastem oraz dystrybutorem ciepła także
w zakresie opracowywania prognoz i rozwoju rynku ciepła sieciowego; współtworzą lokalne
programy takie jak: „Ciepła woda bez piecyka” czy „Ciepło przez cały rok”, wreszcie
opracowują audyty energetyczne i umożliwiają przedsiębiorcom pozyskanie białych
certyfikatów.
PGE Energia Ciepła wspiera także krakowskie organizacje pożytku publicznego. Jest
mecenasem Filharmonii Krakowskiej i partnerem Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława
Lema, oddziału Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, a w ramach projektu PGE Energia
Ciepła „Energetyczna Kariera” współpracuje z krakowskimi szkołami: Zespołem Szkół
Energetycznych oraz Zespołem Szkół Chemicznych.
W tym roku wyjątkowo zamiast na spacer do elektrociepłowni, zapraszamy na warsztaty do
Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema (więcej informacji na w programie);
a w przyszłym - na drzwi otwarte krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.
Opactwo Cystersów i kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mogile
ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków
www.mogila.cystersi.pl

Nazwa Mogiła pochodzi najprawdopodobniej od kopca Wandy, mogiły legendarnej
księżniczki krakowskiej. Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiła się w źródłach w 1222 r., kiedy
biskup krakowski Iwo Odrowąż zapisał swoją rodową wieś powstającemu w Kacicach
klasztorowi cystersów. Kilka lat później cystersi przenieśli się do powstającego w Mogile
opactwa. Kościół Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej i św. Wacława został
wybudowany w XIII w. w charakterystycznym dla cysterskiej architektury stylu
przejściowym, romańsko-gotyckim, do dziś widocznym w bryle budowli, pomimo licznych
przebudów w przeciągu 800 lat. We wnętrzu kościoła oraz klasztoru zachowały się
późnogotyckie freski cystersa Stanisława Samostrzelnika, którego miniatury zdobią wiele
cennych XVI-wiecznych manuskryptów, w tym również modlitewniki króla Zygmunta I
i królowej Bony. Od XV w. Mogiła słynie jako Sanktuarium Krzyża Świętego, gdzie do
cudownego wizerunku Ukrzyżowanego przez wieki pielgrzymowały rzesze wiernych, w tym
koronowane głowy. W ostatnich latach najsłynniejszym pielgrzymem był papież Jan Paweł
II. Obok opactwa cysterskiego już w XIV w. stanął drewniany kościół św. Bartłomieja, który
był kościołem parafialnym dla mieszkańców Mogiły i okolic. Obecna drewniana budowla
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pochodzi z połowy XV w. i zbudowana została przez królewskiego cieślę Macieja Mączkę,
o czym świadczy rzeźbiona dedykacja na południowym portalu kościoła. Wnętrze kościoła
pokryte jest iluzjonistyczną dekoracją malarską pochodzącą z XVIII w. Kościół jest cennym
obiektem na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.
Zespół dworsko-parkowy w Branicach
Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Oddział Nowa Huta
ul. Sasanek 2a, 31-985 Kraków, tel. 12 640 80 60
www.ma.krakow.pl, jbober@ma.krakow.pl,
akolasa@ma.krakow.pl, dojazd do Pleszowa: tramwaje,
autobusy lub busy, z Pleszowa: autobus linii 131
Branice pojawiają się w źródłach pisanych w 1250 r. W XIII w. obszar ten należał do rodu
Gryfitów, z którego wywodzili się Braniccy. Wybudowany przez nich starszy dwór, tzw.
lamus, wzniesiony został około roku 1603 w stylu późnorenesansowym i nawiązuje
architekturą do średniowiecznych wież obronnych. Na przełomie XVIII i XIX w. kolejni
właściciele Branic – Badeniowie – postawili nowy, parterowy dworek w stylu
klasycystycznym, który pełnił funkcje mieszkalne, zaś stary dwór przeznaczony został na

pomieszczenia gospodarcze. Dziś w dworku Badenich mieszczą się pracownie naukowe
nowohuckiego oddziału Muzeum Archeologicznego w Krakowie, a w starym dworze
prezentowane są wystawy archeologiczne dotyczące bogatej przeszłości terenów obecnej
Nowej Huty. Na ekspozycjach obejrzeć będzie można zabytki z okresu pradziejów
i średniowiecza z obszaru nad Dłubnią i Wisłą.
Teatr Ludowy
os. Teatralne 34, 31-948 Kraków
tel. 12 680 2112, 12 680 2113
promocja@ludowy.pl, www.ludowy.pl
W 1955 r. Nowa Huta doczekała się swojego teatru: oddano do użytku gmach Teatru
Ludowego. Działalność artystyczną zainaugurowano przedstawieniem Cud mniemany, czyli
Krakowiacy i Górale – tytuł spektaklu dał nazwy osiedlom. Sylweta i detale architektoniczne
gmachu, zaprojektowane przez Janusza Ingardena i Jana Dąbrowskiego, przypominają
zarówno architekturę starożytnego Egiptu, jak i Marszałkowską Dzielnicę Mieszkaniową
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(MDM) w Warszawie. Przez hol zdobiony stiukami i kryształowymi żyrandolami, wchodzi
się do sali amfiteatralnej na 311 miejsc plus 36 dostawek. Z Teatrem Ludowym związane są
nazwiska wybitnych artystów: Krystyny Skuszanki, Józefa Szajny, Jerzego Stuhra i Jerzego
Fedorowicza.
Teatr Łaźnia Nowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków
tel. 12 425 03 20
mail: biuro@laznianowa.pl
Teatr Łaźnia Nowa działa w Nowej Hucie od 1 stycznia 2005 r. Teatr został założony w 1995
r. przez Bartosza Szydłowskiego i Małgorzatę Szydłowską jako Stowarzyszenie Teatralne
Łaźnia działające na krakowskim Kazimierzu. W 2005 r. Łaźnia Nowa stała się miejską
instytucją kultury i obecnie mieści się w budynku dawnych warsztatów szkolnych Zespołu
Szkół Mechanicznych nr 3 na os. Szkolnym 25. W wyremontowanej postindustrialnej
przestrzeni Teatr Łaźnia Nowa prowadzi interdyscyplinarną działalność artystyczną,
kulturalną i edukacyjną; odbywają się tu spektakle, festiwale, koncerty, wystawy, spotkania
i warsztaty.

Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65
sekretariat@okn.edu.pl, www.okn.edu.pl
www.facebook.com/oknorwid
Dawny Zakładowy Dom Kultury HiL, a od 1995 r. Instytucja Kultury Miasta Krakowa.
W tym roku obchodzi swoje 65-lecie, choć jej początki sięgają już 1950 r. Prowadzi
działalność

związaną

z

animacją

społeczno-kulturalną,

edukacją

ekologiczną

I środowiskową, z literaturą, sztuką, muzyką, historią, filmem, mediami, tworzy warunki dla
rozwoju i realizacji indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Włącza się w procesy związane
z rewitalizacją, dziedzictwem kulturowym i tożsamością Nowej Huty, wzmocnieniem
potencjału społecznego i partnerskim rozwojem środowiska lokalnego, realizuje projekty
o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, współpracując z licznymi partnerami. Prowadzi
działalność w trzech lokalizacjach: os. Górali 5 (Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
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z Pracownią Animacji Ekologicznej, Kino Studyjne Sfinks, które jest producentem
Nowohuckiej Kroniki Filmowej, Galeria Huta Sztuki, Biblioteka Główna), os. Górali 4 (Klub
ARTzona z Pracownią Wolontariatu), os. Złotego Wieku 14 (Klub Kuźnia z Biblioteką).
Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65 wew. 47, nhlab@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/nowohuckie-laboratorium-dziedzictwa
www.facebook.com/NowohuckieLaboratoriumDziedzictwa
Nowohuckie

Laboratorium

Dziedzictwa

zajmuje

się

dziedzictwem

kulturowym

I przyrodniczym, szczególnie w kontekście Nowej Huty. Tym samym jest bodaj pierwszym
tak wyraźnym połączeniem kultury i przyrody w jednej instytucji. Ważne jest tutaj spojrzenie
na człowieka w całokształcie otaczającej go rzeczywistości i w zgodzie z koncepcją
zrównoważonego rozwoju. Istotą podejmowanych działań jest opowiadanie o dziedzictwie
i interpretowanie go poprzez tworzenie warunków do jego bezpośredniego doświadczania
i eksperymentowania z nim przez społeczność gromadzącą się wokół proponowanych
wydarzeń i projektów. Prowadzi to do lepszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości

kulturowej i przyrodniczej, a w efekcie do większej troski o nie. Częścią Laboratorium jest
Pracownia Animacji Ekologicznej działająca od 1992 r. i podejmująca tak bardzo aktualne
kwestie ochrony środowiska. Pracownia od 1995 r. zaangażowana jest w działania na rzecz
ochrony Łąk Nowohuckich – obszaru o największej wartości przyrodniczej w Nowej Hucie.
Kino Studyjne Sfinks Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, wew. 32, sfinks@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/kino-studyjne-sfinks
www.facebook.com/StudyjneKinoSFINKS
Działające od lat 50. ostatnie studyjne kino w Nowej Hucie. W 1985 r. kino weszło
w struktury Zakładowego Domu Kultury HiL – obecnie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida.
Dzisiejszy Sfinks to nowoczesne sale projekcyjne z przytulną atmosferą. Stara się pokazywać
filmy interesujące, o wysokich walorach artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem
kina europejskiego. No i oczywiście – dobrą rozrywkę. Prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy
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„Kropka”, a od 2016 r. posiada nową kameralną salę – Mały Metraż. Należy do Sieci Kin
Studyjnych i Lokalnych oraz Polskiej Sieci Kin Cyfrowych. Nie znajdziecie tu popcornu, ale
dobre filmy – zawsze! Przed każdym pokazywana jest Nowohucka Kronika Filmowa, której
producentem jest Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.
Galeria Huta Sztuki Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, wew. 25, 34, hutasztuki@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/galeria-huta-sztuki
www.facebook.com/hutasztuki
Galeria Huta Sztuki to nowa przestrzeń wystawiennicza w Nowej Hucie prezentująca prace
artystów ze środowiska plastyków Nowej Huty, między innymi: Mariana Kruczka,
Eugeniusza Muchy, Walentego Gabrysiaka, Janusza Trzebiatowskiego, Józefa Szajny czy
Lucjana Mianowskiego, a także należących do najwybitniejszych przedstawicieli grafiki
artystycznej lat 60. Jerzego Panka czy Stanisława Wójtowicza. Ekspozycja obejmuje prace
z lat 1950-1970, od socrealistycznych obrazów Erwina Czerwenki, takich jak Robotnicy na
budowie Nowej Huty czy Namioty junaków, przez Panoramę Nowej Huty z lat 50. autorstwa

Witolda Chomicza po sztukę współczesną, w tym malarstwo materii Grupy Nowohuckiej.
Biblioteka Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
tel. 12 644 27 65, wew. 30, 42, biblioteka@okn.edu.pl
www.facebook.com/BibliotekaOKN
www.okn.edu.pl/biblioteka-glowna
Biblioteka Główna Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida powstała w 1950 r. i była
pierwszą instytucją kultury na terenie Nowej Huty. Zdobyła uznanie kilku pokoleń
czytelników, nie tylko Nowej Huty, ale także całego Krakowa. Księgozbiór Biblioteki
Głównej to ok. 35 tys. tomów – książki popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy,
książki dla dzieci, literatura piękna, bogaty zbiór książek o naszej dzielnicy, a także książki
w wersji mówionej oraz prasa codzienna. Biblioteka posiada katalog zbiorów oraz program
rejestracji czytelników i wypożyczeń.
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ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4, 31-959 Kraków
tel. 12 644 38 98, artzona@okn.edu.pl
www.okn.edu.pl/artzona
www.facebook.com/ARTzonaOKN
ARTzona jest częścią Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie. To otwarta przestrzeń
działań artystycznych i społecznych. Oferta ARTzony – kierowana do wszystkich grup
wiekowych – jest w dużej części kreowana lub inspirowana przez mieszkańców Nowej Huty.
Najważniejsze projekty ARTzony: Heroina. Bohaterka. Festiwal Kobiet, LOVE ROWER –
Święto Rowerowe w Nowej Hucie, Halo! Tu Ziemia!, Ekipa Dobra – Młodzieżowe Centrum
Wolontariatu, Kreatywna Masa Krytyczna, Mała ARTzona, Naturalnie Rodzinnie,
Międzynarodowy Tydzień Bliskości, Aplikacja Kultura, Klub Rodziców w ARTzonie,
Miejskie Hafciarki, Moc Listopadowa, Łączy Nas Ten Sam Świat, Stylowa Nowa Huta
(blog, studio filmowe, studio muzyczne), Nowohucka Kolęda. Norwid i Przyjaciele,
Odważny Festiwal Kreatywności, Nowa Haftująca, Nowa Huta 70. Przestrzeń Uwolniona, 70
Wersów Nowej Huty, BUNTOWNIKI, ARTzona NewART Festiwal, Wydział Sztuki
w Mieście (realizowany we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie).

W 2020 roku w ARTzonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida realizowane są projekty
dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego
Centrum Kultury: Kreacje. W Sieci Kultury (Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020),
Dotknij Sztuki – sztuka dostępna dla dzieci (Kultura Dostępna 2020), Letnia Akademia
Folkloru (EtnoPolska 2020), Sztuka. Przestrzenie Inspiracji (Edukacja kulturalna 2020).
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 648 08 86, klub@kuznia.edu.pl
www.okn.edu.pl/klub-kuznia
www.facebook.com/KlubKuzniaOKN
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida" istnieje od ponad 40. lat na terenie
Dzielnicy XV Mistrzejowice, gdzie prowadzi działalność na rzecz społeczności lokalnej. Ma
w swej ofercie zajęcia z zakresu kultury, edukacji i rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów. W Klubie działają Galeria „m” prezentująca prace twórców profesjonalnych
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i nieprofesjonalnych oraz biblioteka dysponująca bogatym księgozbiorem naukowym
i beletrystycznym.
Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
tel. 12 641 68 75, bilbioteka@kuznia.edu.pl
www.okn.edu.pl/biblioteka-klubu-kuznia
www.facebook.com/BibliotekaKuznia
Działa w Mistrzejowicach od 1974 r. W jej skład wchodzi wypożyczalnia beletrystyczna,
naukowa i czytelnia. Udostępnia czytelnikom ponad 25 tys. woluminów – książki
popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, książki dla dzieci, literaturę piękną,
audiobooki i książki o dzielnicy. Prowadzi różnorodne formy edukacji literackiej i kulturalnej
dla wszystkich grup wiekowych w ramach cykli literackich, warsztatów czytelniczych
i spotkań z pisarzami. Posiada wraz z Biblioteką Główną Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
wspólny katalog zbiorów oraz jednolity program rejestracji czytelników i wypożyczeń.
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

os. Zgody 1, Kraków
tel. 12 644 24 32
biuro@krakownh.pl, www.krakownh.pl
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta od 29 lat skupia swą działalność na rozwijaniu
zainteresowań i umiejętności oraz dawaniu radości i satysfakcji tworzenia. ANIMUJEMY,
a nasze działania cechuje BLISKOŚĆ i RÓŻNORODNOŚĆ.
BLISKOŚĆ:
•

łatwo dotrzeć do naszych 13 klubów, ponieważ działamy na terenie całej Nowej Huty

•

indywidualnie podchodzimy do każdego odbiorcy

ANIMACJA:
•

integrujemy mieszkańców, staramy się być dla nich drugim domem

•

inspirujemy, wspieramy i rozwijamy inicjatywy lokalne

RÓŻNORODNOŚĆ:
•

działamy na różną skalę, organizujemy zarówno małe, lokalne przedsięwzięcia, jak

i masowe koncerty czy wydarzenia
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•

proponujemy szeroką gamę aktywności i zajęć.

Muzeum Czynu Zbrojnego
os. Górali 23, 31-961 Kraków
tel. 696 729 125
Muzeum gromadzi dary i osobiste pamiątki pracowników kombinatu w Nowej Hucie,
pamiątki po powstańcach śląskich, żołnierzach II wojny światowej i więźniach obozów.
Muzeum to nie tylko słynny czołg IS-2 znajdujący się przed wejściem, ale także około 40
sztandarów, części z okrętu podwodnego „Sęp”, kolekcja mundurów różnych formacji
wojskowych oraz pamiątki lotnicze, m.in. zasobnik zrzutowy, części samolotu Li-2, mundur
Józefa Zubrzyckiego – mechanika pokładowego 138 Dywizjonu do Zadań Specjalnych.
Dworek Jana Matejki w Krzesławicach
ul. Wańkowicza 25, 31-752 Kraków
tel. 12 644 56 74
biuro@palac-sztuki.krakow.pl
www.palac-sztuki.krakow.pl

Pod koniec XVIII wieku dwór wraz z zabudowaniami gospodarczymi i dużym ogrodem,
w formie dzierżawy, był w posiadaniu Hugona Kołłątaja (1750–1812).
W 1876 r. dworek zakupił słynny krakowski artysta malarz Jan Matejko za pieniądze
uzyskane ze sprzedaży hrabiemu Benedyktowi Tyszkiewiczowi obrazu historycznego Stefan
Batory pod Pskowem.
W dworze w Krzesławicach powstało wiele obrazów Jana Matejki. Przede wszystkim studia,
portrety, szkice a także cykl „Dzieje cywilizacji w Polsce”, ogromny obraz „Kościuszko pod
Racławicami (1887 r.) oraz „Rzeczpospolita Babińska” z sadem krzesławickim w tle.
Ścianę frontową dworku z gankiem, zdobi wmurowana w 1969 r. pamiątkowa tablica
z płaskorzeźbą przedstawiającą głowę Jana Matejki, a przed budynkiem stoi na trawniku
pomnik Matejki – popiersie artysty na granitowym cokole, dzieło prof. Czesława Dźwigaja
z roku 1994.
Dziś, odnowiony dworek, pokryty gontem, którego wnętrza dobrze oddają charakter epoki
końca XIX wieku, otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, z zachowanymi jeszcze
stuletnimi drzewami, wśród których rzadkim okazem jest czerwony buk – stanowi swoistą
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enklawę, z dala od hałaśliwych samochodów, tramwajów i rozległych blokowisk.
Obecnie budynek, w którym mieści się muzeum pamiątek po Hugonie Kołłątaju i Janie
Matejce, jest własnością Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
Hutniczo-miejski oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków
tel. 12 680 48 20, 508 215 490
pttkhts@pttkhts.hg.pl, www.pttkhts.hg.pl
Oddział zajmuje się organizacją wypoczynku i ruchu turystycznego. Proponuje wycieczki
jedno- i wielodniowe, krajowe i zagraniczne. Zapewnia profesjonalną obsługę przewodnicką:
przodowników turystyki górskiej, pieszej, pilotów wycieczek i instruktorów. Oferuje pomoc
i doradztwo turystyczne. Posiada bazę noclegową w Schronisku Młodzieżowym PTTK.
Młodzieżowy Dom Kultury
Fort 49 „Krzesławice”
os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków
tel. 12 645 27 14

dyrektor@mdkfort49.krakow.pl
Fort 49 „Krzesławice” to jeden z artyleryjskich fortów wzniesionych w ramach budowanej
przez Austriaków Twierdzy Kraków (1850–1914). Uczestniczył w działaniach I wojny
światowej (listopad 1914). Po odzyskanej niepodległości znajdował się w dyspozycji Wojska
Polskiego. W latach 1928–1939 na forcie zlokalizowana była stacja nasłuchu polskiego
kontrwywiadu. Przechwytywane szyfrogramy służyły do złamania słynnego niemieckiego
kodu Enigma. W latach 1939–1941 na ziemnych terenach fortu okupant niemiecki dokonał
egzekucji 440 Polaków. W latach 60.–90. XX w. fort był systematycznie dewastowany
i profanowany. W 1994 r. władze miasta Krakowa przekazały obiekt Młodzieżowemu
Domowi Kultury. Aktualnie jest remontowany i adaptowany do działalności kulturalnooświatowej. W historię fortu wpisują się wybitne postaci: Jan Matejko, Wincenty Witos
i Stanisław Marusarz.
Biblioteka Kraków
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków
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tel. 12 61 89 100 (czynny w godz. 8.00–15.30)
e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl
Biblioteka Kraków realizuje swoje cele statutowe za pośrednictwem Biblioteki Głównej i 56
filii bibliotecznych. Prowadzi działalność kulturalną, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
i kultury, a także zapewnia mieszkańcom Krakowa dostęp do materiałów i usług
bibliotecznych. Misją Biblioteki Kraków jest zapewnienie powszechnego dostępu do
różnorodnych zbiorów bibliotecznych, a także dostarczenie wysokiej jakości usług,
skierowanych do wszystkich grup użytkowników, szczególnie dzieci i młodzieży oraz osób
z niepełnosprawnością. To nade wszystko inspirowanie i wspieranie rozwoju intelektualnego,
podejmowanie działań na rzecz zwiększenia obecności książki w życiu społecznym
mieszkańców Krakowa i podnoszenia ich kompetencji czytelniczych oraz na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.
Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
tel. 12 644 02 66, nck@nck.krakow.pl
www.nck.krakow.pl

Jerzy Duda-Gracz. Galeria Autorska w Krakowie. Kolekcja Wilmy i Agaty Dudy-Gracz
Stała wystawa malarstwa i grafiki – 91 prac dostępnych dla publiczności od 22 stycznia 2020
r. w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni wystawienniczej. Spotkanie z wybitną sztuką to
wyprawa w świat doznań zmysłowych, intelektualnych, duchowych. To źródło wzruszeń
i inspiracji, ćwiczenie dla naszej wyobraźni. To wreszcie trud zderzenia własnych
doświadczeń i wyobrażeń o rzeczywistości z wizją proponowaną przez artystę. Czy ją
przyjmiemy, czy odrzucimy – oto pytanie, które zawsze pozostaje otwarte. Zawsze wszakże
warto podejmować takie wyzwania. Z całą pewnością warto skonfrontować się z malarstwem
Jerzego Dudy-Gracza, do czego zachęcamy. Nie pozostawi nas obojętnymi, a to
najważniejsze (Joanna Gościej-Lewińska, kurator Galerii).
Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie. Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich
Stała ekspozycja obejmuje 50 obrazów olejnych, w większości pochodzących z lat 80. XX
wieku, z tak zwanego okresu fantastycznego w twórczości malarza. Beksiński należy do
wąskiego grona polskich artystów, których twórczość jest dobrze rozpoznawalna zarówno
w Polsce, jak i w Europie. Rodzące wiele emocji i kontrowersji dzieła Artysty nikogo nie
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pozostawiają obojętnym. Wzbudzają w odbiorcach skrajne odczucia: od zachwytu po ostrą
krytykę. Język artystyczny Beksińskiego charakteryzuje ogromna szczegółowość. Mistrz
uwiecznia w swych pracach zdeformowane postaci, opuszczone budynki, budzące grozę
kształty i figury, które na przemian fascynują i przerażają.
Nowohuckie Centrum Kultury
Chałupa u Szpinaka
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
tel. 603 132 107
szpinak13@o2.pl
Kultowe miejsce w Nowej Hucie. W klimacie wiejskiej chałupy, wśród starych zabytkowych
narzędzi i przedmiotów, prowadzone są warsztaty metodą zabawową. Dzieci, młodzież
i dorośli uzyskują elementarną wiedzę o folklorze. Program warsztatów dostosowany jest do
wieku uczestników. Propozycje programowe: ścieżka chlebowa, poznawanie narzędzi
używanych w gospodarstwie, praca w starej kuchni, zagadki ludowe, przysłowia polskie,
poznawanie smaków wiejskiej kuchni. W chałupie znajdują się kolekcje m.in. makatek
ludowych, kamionki bocheńskiej, mlekowników. Możliwość skorzystania z biblioteki

tematycznej, w której są m.in. zbiory dotyczące kulinariów, historii Nowej Huty,
folklorystyki, tradycji ludowych. Organizacja imprez towarzyskich i okolicznościowych dla
dzieci i dorosłych. Stały dyżur programowy (możliwość odwiedzenia chałupy u Szpinaka bez
zapowiedzi): każdy poniedziałek w godz. 15.00–21.00. Warsztaty prowadzi Kawaler Orderu
Uśmiechu Jurek Kujawski „Szpinak”.
Nowa Huta Travel
ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków
tel. 12 681 36 92, www.nowahutatravel.pl
Nowohucki sposób na wycieczki po Nowej Hucie – spacery, wycieczki piesze, rowerowe
i autokarowe po Nowej Hucie i okolicach, spływy kajakowe Dłubnią i Wisłą, zwiedzanie
schronów. Zwiedzaj Nową Hutę razem z nami!
Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010
Stadion Miejski Hutnik Kraków
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ul. Ptaszyckiego 4, 31-979 Kraków
tel. 570 603 635
info@nh2010.pl
Hutnik jest najbardziej znanym nowohuckim klubem sportowym. Jego początki sięgają 1950
r., kiedy to założono Koło Sportowe „Stal”. Przez blisko siedem dekad swojego działania
Hutnik wychował wielu sportowców, którzy odnosili sukcesy krajowe i międzynarodowe,
zdobywali medale na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy. Najlepsze
wyniki osiągali m.in. bokserzy, piłkarze ręczni i nożni, siatkarze. Od 2010 r. zespół piłki
nożnej prowadzony jest przez kibiców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nowy Hutnik 2010
aktualnie występując w rozgrywkach II ligi.
Fundacja Promocji Nowej Huty
os. Centrum D 7/8, 31-907 Kraków
tel. 791 605 879
Dla nas Nowa Huta jest dzielnicą niezwykłą, a jej mieszkańcy – nieprzeciętni! Promujemy,
kreujemy, walczymy ze stereotypami, a co najważniejsze, pomagamy potrzebującym

dzieciom, osobom chorym oraz starszym. Korzystając z ogromnego potencjału i wspólnych
możliwości, fundacja tworzy miejsca do realizowania marzeń, sprzyja powstawaniu
kolejnych projektów, które angażują i integrują społeczność lokalną, a przede wszystkim
wspierają rozwój i promocję dzielnic nowohuckich.
Klub Złote Łabędzie i Grill MaNHattan
ul. Bulwarowa 43, 31-751 Kraków
(parking przy Grill MaNHattan nad Zalewem Nowohuckim)
tel. 513 855 131
klubzlotelabedzie@interia.pl
Klub miłośników przyrody Zalewu Nowohuckiego, tych, którzy cenią sobie spokój, ciszę
i bliskość z naturą. Powstał dla ochrony jednego z najpiękniejszych terenów zielonych
w Nowej Hucie.
Rodzinny Ogród Działkowy „Wisła”
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ul. Stanisławy Dowgiałło, 31-979 Kraków
ogrodwisla@gmail.com
Ogródki działkowe w okolicy Suchych Stawów i wiślanego nabrzeża organizował Dział
Socjalny Huty im. Lenina. Według pierwotnych intencji miały to być ogrody użytkowe,
dające biedniejszym pracownikom możliwość uprawy warzyw i zbóż w celu podreperowania
domowego budżetu. Od lat 70. XX w. w pracowniczych ogrodach działkowych przeważa
uprawa roślin ozdobnych, a przeznaczeniem działek stał się wypoczynek i relaks na świeżym
powietrzu. Lokalizacja ROD „Wisła” to niewątpliwy atut, spotęgowany przez sąsiedztwo
przystani rzecznej w pobliskim Yacht Klubie. ROD „Wisła” należy do grupy największych
ogrodów działkowych w Krakowie i Małopolsce – na jego terenie jest aż 350 ogródków
działkowych.
Nowa Huta Rugby Klub
ul. Darwina 49A
31-764 Kraków
www.rugbydlakazdego.pl

Nowa Huta Rugby Klub Kraków prowadzi działalność na terenie Nowej Huty od 2004 roku.
Od 16 lat nasz Klub dociera ze swoją ofertą do jej mieszkańców w różnym wieku. Poprzez
popularyzację rugby promuje krzewienie kultury fizycznej oraz wychowanie dzieci
i młodzieży poprzez sport. Od 2014 roku NHRK jest operatorem i gospodarzem kompleksu
sportowo-treningowego usytuowanego w Krakowie przy ul. Darwina 49A. Klub realizuje
swoje cele przez: współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi
w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, uczestniczenie
w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej międzynarodowej, organizowanie
zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej
i edukacyjnej, sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu,
pozyskiwanie bazy sportowej, współdziałanie i współpraca z innymi klubami oraz
stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji wspólnych projektów
i działań organizacyjnych.
Zgody 7 – miejsce spotkań/ Cafe NOWA Księgarnia
os. Zgody 7, 31-949 Kraków
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tel. 12 354 27 14 (punkt InfoKraków)
tel. 12 354 27 15 (Cafe NOWA Księgarnia), www.nowaksiegarnia.pl
Zgody 7 – miejsce spotkań to przestrzeń dla mieszkańców i turystów, w ramach której działa
punkt InfoKraków oraz Cafe NOWA Księgarnia. Znajdziecie nas w samym sercu Nowej
Huty, przy alei Róż. Punkt InfoKraków jest częścią oficjalnej sieci informacji miejskiej,
turystycznej i kulturalnej. Zasięgniecie u nas informacji o tym, co dzieje się w Krakowie
i Nowej Hucie, otrzymacie bezpłatne mapy z propozycjami zwiedzania, kupicie bilety na
koncerty, a także weźmiecie udział w wielu ciekawych wydarzeniach. Cafe NOWA
Księgarnia jest miejscem wypełnionym dobrym słowem i kawą, a życie tu tętni cały rok.
Książkowe nowości, pyszne desery, wyborna kawa i wygodny fotel w witrynie z widokiem
na park Ratuszowy to tylko kilka powodów, dla których warto nas odwiedzić! Regularnie
organizujemy liczne spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, kameralne
koncerty oraz Szkołę Czytania wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym. Naszym
partnerem jest Fundacja Faktor Kultura, dzięki której Zgody 7 – miejsce spotkań jest
przestrzenią wyjątkowych wydarzeń na mapie Nowej Huty.
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

al. Pokoju 68, 31-580 Kraków
tel. 12 428 66 00, biuro OD: 12 428 66 00 wew. 655
lub 515 411 423
ogrod@mim.krakow.pl
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema jest oddziałem Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie. Miejsce to można nazwać centrum nauki pod gołym niebem, gdzie zabawa jest
najważniejszą formą edukacji. Zaskakujące zjawiska, eksperymenty na dużych eksponatach,
miejsca, w których sami stajemy się obiektem eksperymentu – wszystko to służy lepszemu
poznaniu otaczającego nas świata. Na powierzchni 6,5 ha rozmieszczonych jest: 70 urządzeń
prezentujących zjawiska fizyki, ekspozycja geologiczna Geo-gródek z 17 skałami obecnymi
w architekturze Krakowa, ekspozycja sensoryczna Zapachowo, zielony labirynt z cytatami
Stanisława Lema – Lem-birynt.
Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
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dojazd ul. Mariana Markowskiego
tel. 12 642 40 70, 12 642 40 71, 12 642 87 00
info@muzeumlotnictwa.pl, www.muzeumlotnictwa.pl
Muzeum Lotnictwa Polskiego zajmuje część terenu i obiektów dawnego krakowskiego
lotniska wojskowego Rakowice-Czyżyny, jednego z najstarszych stałych lotnisk w Europie.
Muzeum gromadzi i prezentuje eksponaty związane ze światową techniką lotniczą, a jego
bogate zbiory liczą się w światowej statystyce. Obejmują one samoloty, szybowce,
śmigłowce, rakiety przeciwlotnicze oraz silniki lotnicze. Wśród licznych eksponatów
znajdują się unikaty na skalę światową, jak m.in. kadłuby niemieckich samolotów bojowych
z I wojny światowej: Albatros C.I, Roland D.VI. Można też tu zobaczyć jedyną zachowaną
kompletną rosyjską łódź latającą Griogorowicz M.15 z 1916 r., niemiecki samolot Albatros
B.IIa, angielski myśliwiec Sopwith F.1 Camel z 1917 r. oraz jedyne ocalałe polskie
przedwojenne samoloty wojskowe: myśliwiec PZL P.11c oraz szkolno-treningowy PWS 26.
Obok nich eksponowane są polskie samoloty turystyczne RWD 13 z 1935 r. i RWD 21
z 1939 r. Muzeum posiada prawie wszystkie typy odrzutowych samolotów bojowych
lotnictwa polskiego, wśród nich liczne Jaki, Iły, Su i MiGi (oraz och polskie odmiany
licencyjne – Limy). Prezentowane są także polskie i licencyjne śmigłowce oraz szybowce,

znane w wielu krajach na świecie.
Stowarzyszenie Sieć Solidarności
ul. Łobzowska 57, lok. 108/2, 31-139 Kraków
tel. 600 005 723, edno@edno.pl
www.sss.net.pl
Podpisanie Porozumień Sierpniowych otworzyło nam drogę do niepodległości, wolności,
demokracji. Wróćmy myślami do tamtych idei i czynów, przypomnijmy to sobie.
Wspomnijmy ludzi tamtych dni – lat 80. Niektórzy z nich już nie żyją, inni wyemigrowali,
jeszcze inni, zawiedzeni, wycofali się. Bardzo wielu pracuje w przedsiębiorstwach, na roli,
działa aktywnie w służbie państwa, w samorządzie, w biznesie, w różnorodnych
organizacjach. Pracują dla dobra Polski. Jednym żyje się dobrze, inni cierpią niedostatek i są
zapomniani. Pamiętajmy o nich wszystkich! Solidarność to znaczy RAZEM, nigdy jeden
przeciw drugiemu. Ludzi Solidarności wciąż więcej łączy niż dzieli; to nasza nadzieja.
Sieć Solidarności jest koleżeńską inicjatywą skupiającą ludzi, dla których drogie są ideały
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ruchu Solidarność. Sieć w szczególności tworzą członkowie NSZZ „Solidarność” –
pracowniczej i rolniczej, NZS oraz innych organizacji młodzieżowych, opozycji lat 80.,
a także osoby niezrzeszone. Liczymy również na to, że przyłączy się do nas także młodsze
pokolenie.
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
os. Zgody 18, 31-951 Kraków
tel. 12 681 97 00, 681 99 80
www.sapsp.pl
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej jest dwuletnim policealnym studium
zawodowym przygotowującym kadrę średniego szczebla dowodzenia dla jednostek
organizacyjnych PSP. Ponadto w szkole realizowane jest kształcenie kwalifikacyjne oraz
szkolenia doskonalące, w tym kursy specjalistyczne. Kształcenie w Szkole przebiega
w dwóch systemach: stacjonarnym i zaocznym.

