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Organizacja wydarzenia Zajrzyj do Huty:
Muzeum Nowej Huty – oddział Muzeum Krakowa we współpracy
z Partnerami projektu
Zajrzyj do Huty przebiega pod hasłem czterech twarzy Nowej Huty:
architektury, historii, natury i społeczności.
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 w Muzeum Nowej
Huty przyjmowane są od 6 września 2021 r.
Rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa:
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60
Szczegółowe informacje o datach zapisów na wydarzenia znajdują się
w programie.

W Muzeum Nowej Huty – oddziale Muzeum Krakowa, os. Centrum E 1,
odbędzie się w dniach 18–19 września kiermasz nowohuckich wydawnictw: zniżka 50%!
Mecenasem wydarzenia jest PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1
w Krakowie
Ze względu na trwającą epidemię organizator zastrzega sobie prawo
zmiany programu oraz limitów osób uczestniczących w wydarzeniach.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszyscy uczestnicy
zobowiązani są do stosowania się do aktualnie obowiązujących zaleceń władz sanitarnych. Informacje o ewentualnych zmianach zostaną
podane na stronie www.muzeumkrakowa.pl.
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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 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 zaniedbanemu dziś zabytkowemu budynkowi dawnego kina Światowid
oraz wypełnienie go barwną, mądrą, wieloaspektową opowieścią.
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Podziemna Nowa Huta
filia Muzeum Nowej Huty
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.
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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
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, 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, np. „Ciepło dla Krakowa”, przygotowują również audyty energetyczne
i umożliwiają przedsiębiorcom pozyskanie białych certyfikatów. PGE Energia Ciepła wspiera także
krakowskie organizacje pożytku publicznego. Jest mecenasem Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, partnerem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Ogrodu Doświadczeń im.
Stanisława Lema, realizuje projekty wraz z KBF. 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 s. 43, 47, 48), a w przyszłym – na drzwi
otwarte krakowskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła.
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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 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.
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Zespół dworsko-parkowy w Branicach
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Oddział Nowa Huta
ul. Sasanek 2a, 31-985 Kraków
www.ma.krakow.pl; tel. 12 640 80 60
e-mail: jbober@ma.krakow.pl
akolasa@ma.krakow.pl
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.
Dojazd do Pleszowa tramwajami, autobusami lub busami, a z Pleszowa autobusem linii 131.
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Teatr Ludowy
os. Teatralne 34, 31-948 Kraków
www.ludowy.pl
tel. 12 680 2112, 12 680 2113
e-mail: promocja@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 (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.
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Dom Utopii
przy Teatrze Łaźnia Nowa
os. Szkolne 25, 31-977 Kraków
tel. 12 425 03 20
e-mail: biuro@laznianowa.pl
Słysząc słowo „utopia”, wiele osób myśli, że to coś nierealnego. Tymczasem utopia – według zamysłu
Thomasa More’a – to jest po prostu dobre miejsce. Budowane na sprawiedliwości, solidarności
i równości. Na podobnych ideach oparto budowę Nowej Huty. Ludzie dostali szansę na własny dom.
Nowa Huta jest idealnym miejscem do stworzenia nowoczesnego centrum edukacyjnego, jakim jest
powstały w sercu osiedla Szkolnego przy Teatrze Łaźnia Nowa – Dom Utopii – Międzynarodowe
Centrum Empatii. Założyciele Teatru Łaźnia Nowa – Małgorzata i Bartosz Szydłowscy, stworzyli
dodatkowe 2200 m2 kreatywnej przestrzeni dla mieszkańców Nowej Huty. Projekt obejmuje nowoczesne centrum edukacyjne, pracownie rzemieślnicze, przestrzeń spotkań, rezydencje artystyczne oraz
strefę ruchu i odpoczynku. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców Nowej Huty z artystami, amatorów
z profesjonalistami, którzy przyjadą tu nie tylko z różnych stron Polski, ale również z innych krajów, żeby
razem tworzyć, myśleć, współodczuwać i działać. W budynku, który może pomieścić 600 osób, realizowana będzie pozateatralna linia programowa Łaźni Nowej: warsztaty, koncerty, performance, pokazy
filmowe, dyskusje społecznego uniwersytetu, spotkania literackie, działania łączące w sobie nowatorskie
pomysły, formy i idee. Przebudowa i aranżacja dawnego skrzydła budynku Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2
nawiązuje do historii miejsca i industrialnej przeszłości dzielnicy oraz nieodległego kombinatu. Na dachu
Domu Utopii stoi jednak Fontanna Przyszłości, czyli figura sikającego Lenina, która symbolizuje potrzebę
oderwania się i zdystansowania od historii, a także odważnego spojrzenia w przyszłość.
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Ośrodek Kultury
im. Cypriana Kamila Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
www.okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65
www.facebook.com/oknorwid
e-mail: sekretariat@okn.edu.pl
Dawny Zakładowy Dom Kultury HiL, a od 1995 r. Instytucja Kultury Miasta Krakowa. Powstał w 1955 r.,
choć jego 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 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 i Pracownią Praktyk Edukacyjnych i Rozwojowych – Przestrzeń In spiracji), os. Złotego Wieku 14 (Klub Kuźnia z Biblioteką).
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Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
www.nhlab.okn.edu.pl
tel. 12 644 27 65 wew. 47
e-mail: nhlab@okn.edu.pl
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.
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Galeria Huta Sztuki
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 5, 31-959 Kraków
www.hutasztuki.okn.edu.pl
tel. 12 644 27 65 wew. 25, 34
e-mail: hutasztuki@okn.edu.pl
Galeria Huta Sztuki to przestrzeń wystawiennicza w Nowej Hucie prezentująca prace artystów ze środowiska plastyków Nowej Huty, m.in.: 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 1950–1980, 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.
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ARTzona
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Górali 4, 31-959 Kraków
www.artzona.okn.edu.pl
tel. 12 644 38 98
e-mail: artzona@okn.edu.pl
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
realizowane obecnie w ARTzonie to: Heroina. Bohaterka. Festiwal Kobiet, Halo! Tu Ziemia!, Naturalnie Rodzinnie, LOVE ROWER – Święto Rowerowe w Nowej Hucie, Mała ARTzona, Mała LETNIA
AKADEMIA FOLKLORU, Kreacje. W Sieci Kultury 2021, Międzynarodowy Tydzień Bliskości, Klub Rodziców w ARTzonie, Miejskie Hafciarki, Moc Listopadowa. W 2021 r. w ARTzonie Ośrodka Kultury
im. C.K. Norwida realizowane są projekty dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu oraz Narodowego Centrum Kultury: „Wyjątkowe historie powszechne. Dom
kultury” (Edukacja kulturalna 2021), „Kultura. Przestrzenie Inspiracji 2021” (Edukacja kulturalna
2021), „Fotoświaty 2021” (Kultura – Interwencje 2021). Działania ARTzony wspiera finansowo Rada
Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz ArcelorMittal Poland S.A.
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Klub Kuźnia
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
www.klubkuznia.okn.edu.pl
tel. 12 648 08 86
e-mail: klub@kuznia.edu.pl
Klub Kuźnia 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 i nieprofesjonalnych oraz biblioteka dysponująca bogatym księgozbiorem naukowym
i beletrystycznym.
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Biblioteka Klubu Kuźnia
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków
www.bibliotekakuznia.okn.edu.pl
tel. 12 641 68 75
e-mail: bilbioteka@kuznia.edu.pl
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.
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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.
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Dworek Jana Matejki
w Krzesławicach
ul. Wańkowicza 25, 31-752 Kraków
tel. 12 644 56 74
e-mail: biuro@palac-sztuki.krakow.pl
Pod koniec XVIII w. 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 Tuszkiewiczowi 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) 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 malarza – 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 w., otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, z zachowanymi jeszcze stuletnimi drzewami, wśród których rzadkim okazem jest czerwony buk – stanowi swoistą 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.
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Hutniczo-Miejski
Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków
www.pttkhts.hg.pl
tel. 12 680 48 20, 508 215 490
e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl
Początki zorganizowanego ruchu turystycznego wśród pracowników ówczesnego PPW Nowa Huta
w Budowie sięgają już roku 1952. W marcu 1953 r. grupa najbardziej aktywnych turystów, m.in.
Olga i Jan Strynkiewiczowie, Ludwik Radoń, Tadeusz Wisłocki i Stanisław Wolak, założyła w Nowej
Hucie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 23 maja 1956 r. delegaci z 11
kół wydziałowych huty powołali do życia osobny oddział PTTK w Kombinacie Huty im. Lenina. Przewodniczącym pierwszego wtedy zarządu został Mieczysław Gaj. W roku 1969 w różnych wycieczkach
i imprezach organizowanych przez hutniczy PTTK uczestniczyło ponad 107 tys. osób. To jest rekordowa liczba w historii hutniczego oddziału PTTK. W roku 1966 sztandar oddziału PTTK, ufundowany
wcześniej przez Radę Zakładową kombinatu, odznaczony został Złotą Honorową Odznaką PTTK.
W chwili obecnej Hutniczo-Miejski Oddział PTTK zrzesza ponad 400 członków w ośmiu kołach i czterech klubach specjalistycznych: tatrzańskim, turystyki wodnej „Wiking”, KG Wędrowcy, KTG Wierch.
Działają też trzy komisje oddziałowe: turystyki górskiej, pieszej, historii i tradycji. Wśród najpopularniejszych imprez organizowanych do tej pory należą: Centralny Rajd Hutników, Wiosenny i Jesienny
Zlot Turystów Pieszych oraz Ogólnopolskie zloty Przodowników Turystyki Górskiej, Pieszej, Klubów
Górskich. Oddział proponuje szeroką ofertę wycieczek górskich, pieszych, kajakowych oraz krajoznawczych na terenie Polski oraz poza granicami (kraje europejskie). Realizujemy własne projekty
odznak turystycznych: Korona Gór Europy, Korona Beskidów, Tatrzańskie Dwutysięczniki, Tatrzańskie
Stawy, Tatrzańskie Schroniska, Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego.

18

Młodzieżowy Dom Kultury
Fort 49 „Krzesławice”
os. Na Stoku 27b, 31-704 Kraków
tel. 12 645 27 14
e-mail: 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
kulturalno-oświatowej. W historię fortu wpisują się wybitne postaci: Jan Matejko, Wincenty Witos
i Stanisław Marusarz.
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Biblioteka Kraków
pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
tel. 12 61 89 100
e-mail: sekretariat@biblioteka.krakow.pl
Biblioteka Kraków – sieć miejskich bibliotek, która obejmuje Bibliotekę Główną oraz 56 filii. Prowadzi działalność kulturalną, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury, a także zapewnia
mieszkańcom Krakowa dostęp do materiałów i usług bibliotecznych. Misją Biblioteki Kraków jest też
zapewnienie powszechnego dostępu do różnorodnych zbiorów bibliotecznych, jak również 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 odnośnie ochrony dziedzictwa kulturowego i literackiego Krakowa.
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Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
www.nck.krakow.pl
tel. 12 644 02 66
e-mail: nck@nck.krakow.pl
Stała ekspozycja Galeria Zdzisława Beksińskiego w Krakowie – kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich obejmuje 50 obrazów olejnych, w większości pochodzących z lat 80. XX wieku, z tak zwanego
okresu fantastycznego w twórczości Beksińskiego. Malarz 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 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.
Stała wystawa malarstwa i grafiki Jerzy Duda-Gracz. Galeria Autorska w Krakowie. Kolekcja Wilmy
i Agaty Dudy-Gracz to 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”
– mówi Joanna Gościej-Lewińska, kurator Galerii.
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Nowohuckie Centrum Kultury
Chałupa u Szpinaka
al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
tel. 603 132 107; e-mail: 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”.
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Nowa Huta Travel
ul. Bulwarowa 35d/42, 31-751 Kraków
www.nowahutatravel.pl
tel. 12 648 99 77
Nowohucki sposób na wycieczki po Nowej Hucie – spacery, wędrówki piesze, rowerowe i autokarowe
po Nowej Hucie i okolicach, spływy kajakowe Dłubnią i Wisłą, zwiedzanie schronów. Poznawaj Nową
Hutę razem z nami!
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Klub Złote Łabędzie
i Grill MaNHattan
ul. Bulwarowa 43, 31-751 Kraków
tel. 513 855 131
e-mail: klubzlotelabedzie@interia.pl
(parking nad Zalewem Nowohuckim)
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.
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Rodzinny Ogród Działkowy „Wisła”
ul. Stanisławy Dowgiałło, 31-979 Kraków
e-mail: 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.
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Teatr
Ludowy

Ośrodek Kultury
im. C.K. Norwida

Muzeum
Nowej Huty

Łaźnia
Nowa

Podziemna
Nowa Huta

Nowa Huta Rugby Klub
Kraków
ul. Darwina 49A, 31-764 Kraków
www.rugbydlakazdego.pl

Nowa Huta Rugby Klub Kraków prowadzi działalność na terenie Nowej Huty od 2004 r. Od 17 lat 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 r. 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 i 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.
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Zgody 7 – miejsce spotkań
os. Zgody 7, 31-949 Kraków
tel. 12 354 27 14
e-mail: zgody7@infokrakow.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. Operatorem Zgody 7 – miejsca spotkań jest Krakowskie Biuro Festiwalowe.
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Cafe NOWA Księgarnia
os. Zgody 7, 31-949 Kraków
www.nowaksiegarnia.pl
tel. 12 354 27 15
e-mail: cafe@nowaksiegarnia.pl
Cafe NOWA Księgarnia działa od listopada 2018 r. Mieści się w kompleksie Zgody 7 – miejsce
spotkań, w którym zlokalizowany jest także punkt informacji miejskiej InfoKraków. Z łatwością odnajdziecie to miejsce za sprawą zielonego neonu Zgody 7. Cafe NOWA to pierwsza od lat kameralna
księgarnia w Nowej Hucie. Mamy szeroką ofertę książek dla dzieci, literaturę współczesną, komiksy,
albumy, reportaże, a także półkę z literaturą nowohucką. Znajdziecie tutaj także plakaty i pocztówki
nowohuckich grafików. Regularnie organizowane są też warsztaty i spotkania autorskie. Urządzone
w nawiązującym do atmosfery starej części Nowej Huty stylu retro lat 50.–70. miejsce zachęca zarówno do przesiadywania, spędzania czasu, coworkingu, czytania, odrabiania lekcji czy cichej pracy,
jak i do swobodnych rozmów, nie tylko o literaturze. Całość dopełnia kawiarnia serwująca wyśmienitą
kawę oraz pyszne domowe ciasta i desery. Operatorami NOWEJ są znani aktywiści z Nowej Huty
Agnieszka i Jacek Dargiewiczowie – założyciele Fundacji Faktor Kultura, właściciele popularnego
nowohuckiego Klubu Kombinator. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–19.00,
a sobotę i w niedzielę w godz. 9.00–19.00.
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Ogród Doświadczeń
im. Stanisława Lema
al. Pokoju 68, 31-580 Kraków
www.ogroddoswiadczen.pl
tel. 12 428 66 00, 12 428 66 00 wew. 655
e-mail: ogrod@mim.krakow.pl
Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema to centrum nauki pod gołym niebem – miejsce kreatywnej
zabawy i edukacji. Na powierzchni 6,5 ha rozmieszczonych jest aż 110 obiektów edukacyjnych
prezentujących zjawiska fizyki. W tym roku zamontowano aż 40 nowych urządzeń, w tym takie hity
jak 6-metrowa rakieta czy pierwszy w Polsce rower na linie. Nowe są trzy strefy: Odlotowy plac zabaw, Naukowa siłownia i Piaskowa planeta. Do dyspozycji zwiedzających są także: Geo-gródek z 17
skałami obecnymi w architekturze Krakowa, ekspozycja sensoryczna Zapachowo, zielony Lem-birynt,
czyli labirynt z cytatami Stanisława Lema, a także kino sferyczne Planetarium z kilkoma atrakcyjnymi
filmami, również w technologii 3D. W tym roku pojawiło się też więcej możliwości zabawy dla najmłodszych, a także sporo miejsca na letnie piknikowanie, czemu sprzyjają ustawione leżaki i hamaki.
Ogród zaprasza również na zajęcia i lekcje edukacyjne, zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla
zwiedzających indywidualnie.
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Muzeum Lotnictwa Polskiego
al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
www.muzeumlotnictwa.pl
tel. 12 642 40 70, 12 642 40 71, 12 642 87 00
e-mail: info@muzeumlotnictwa.pl
Muzeum Lotnictwa Polskiego zajmuje część terenu i obiektów dawnego krakowskiego lotniska Rakowice-Czyżyny, jednego z najstarszych stałych lotnisk w Europie.
Muzeum gromadzi i prezentuje eksponaty związane z polską i światową techniką lotniczą, a jego
bogate zbiory obejmują m.in. samoloty, szybowce, śmigłowce, rakiety przeciwlotnicze oraz silniki
lotnicze. Wśród licznych eksponatów znajdują się unikaty na skalę światową, jak m.in. niemiecki
samolot Albatros B.IIa i kadłuby niemieckich samolotów bojowych z I wojny światowej: Albatros C.I,
Halberstadt CL.II i DFW C.V, używanych też przez polskie lotnictwo w początkach jego istnienia. Jest
też jedyna zachowana kompletna rosyjska łódź latająca Grigorowicz M.15 z 1917 r. oraz angielski
myśliwiec Sopwith F.1 Camel z 1917 r. W 2021 r. została otwarta nowa ekspozycja stała – Skrzydła
i Ludzie XX wieku. Można na niej zobaczyć jedyne ocalałe polskie przedwojenne samoloty wojskowe:
myśliwiec PZL P.11c oraz szkolno-treningowy PWS-26 oraz turystyczne RWD 13 z 1935 r. i RWD 21
z 1939 r. a także francuski myśliwiec Caudron CR.714 Cyclone, brytyjski Supermarine Spitifire LF Mk
XVIe i niemiecki Messerschmitt Bf 109G-6. Jest to wystawa narracyjna, prócz statków powietrznych
są tam eksponowane liczne pamiątki, odznaczenia, mundury i dokumenty.
Muzeum posiada prawie wszystkie typy odrzutowych samolotów bojowych lotnictwa polskiego, wśród
nich liczne Jaki, Iły, Su i MiGi (oraz ich polskie odmiany licencyjne – Limy). Nie brakuje też zachodnich
samolotów bojowych, jak BAe Harrier, Republic F-105D Thunderchief czy Lockheed F-104 Starfighter.
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Stowarzyszenie Sieć Solidarności
ul. Łobzowska 57, lok. 108/2, 31-139 Kraków
www.sss.net.pl
tel. 600 005 723
e-mail: edno@edno.pl
Podpisanie Porozumień Sierpniowych otworzyło nam drogę do niepodległości, wolności, demokracji. Wróćmy myślami do tamtych idei i czynów, 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 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.
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Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon
ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków
www.cogiteon.pl
tel. 511 196 330, 12 395 70 67
Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon zajmuje się popularyzacją wiedzy, głównie wśród dzieci i młodzieży. Siedziba centrum powstaje na krakowskich Czyżynach, przy al. Bora-Komorowskiego, a jej
otwarcie planowane jest na 2023 r. Sercem obiektu będzie interaktywna wystawa stała (ponad
setka urządzeń) o naukowych marzeniach człowieka. W budynku znajdzie się też sześć laboratoriów, w których odnajdą się pasjonaci chemii, fizyki, komputerów, majsterkowania, przyrody, a także
miłośnicy… pieczenia i gotowania. Na dachu powstanie pierwszy w Krakowie spacerowy ogród,
a obok 2-hekatowy park z 296 drzewami i eksponatami plenerowymi. Cogiteon jest Instytucją Kultury
Województwa Małopolskiego.
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Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
www.mocak.pl
tel. 12 263 40 00
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK znajduje się na terenie byłej fabryki Oskara Schindlera, znanej z filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera. To pierwsze po 1945 r. muzeum sztuki
współczesnej w Polsce zbudowane od podstaw. W zbiorach Muzeum znajduje się ponad 5 tys. dzieł
sztuki. Program MOCAK-u, funkcjonującego od 2010 r., obejmuje prezentację najnowszej sztuki
polskiej i światowej, działania edukacyjne oraz projekty badawcze i wydawnicze. Od 2019 r. przy
Muzeum działa Kolekcja Wizytująca, czyli Autobus MOCAK-u.
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Festiwal Otwarte Mieszkania
www.fom.pl
e-mail: kontakt@fom.krakow.pl

Festiwal „Otwarte Mieszkania” to unikalne wydarzenie architektonicznej na mapie Krakowa, umożliwiające zwiedzanie wyjątkowych i często niedostępnych na co dzień wnętrz, a także poznanie ich
właścicieli czy projektantów. Podczas Festiwalu udostępniane są różnorodne przestrzenie (przede
wszystkim ze względu na ich wysokie walory architektoniczne czy estetyczne): mieszkania i domy
prywatne, pracownie artystyczne czy ciekawie zaprojektowane lokale użytkowe.
Istotnym aspektem Festiwalu jest przyczynianie się do budowania postawy otwartości i społecznego zaufania, a także tworzenia przestrzeni spotkań i dialogu pomiędzy mieszkańcami miasta.
Festiwal „Otwarte Mieszkania” w nietypowy sposób odkrywa architekturę miasta oraz historie jego
pojedynczych mieszkańców.
Ponadto podczas Festiwalu odbywają się także wydarzenia towarzyszące prowadzone przez specjalistów z dziedziny projektowania wnętrz, architektury miasta czy urbanistyki.
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legenda:
architektura
historia
natura
społeczność
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Program
Zajrzyj do Huty
Piątek 17 września
17:00 – konferencja Nowohucianie dzisiaj: społeczeństwo, tożsamość, działanie w Muzeum Nowej Huty
(os. Centrum E 1). Wydarzenie stacjonarne, pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września):
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60, transmitowane na żywo przez media społecznościowe Muzeum Krakowa. Wstęp wolny.
Program konferencji:
17:00 – otwarcie konferencji Nowohucianie dzisiaj: społeczeństwo, tożsamość, działanie
Panel pierwszy – okiem badacza:
17:10–17:30 – dr Karol Janas (Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast
i regionów w Warszawie): Co znaczy być nowohucianinem? O tożsamości terytorialnej
mieszkańców dzielnicy
17:30–17:50 – dr hab. Jacek Gądecki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie): „Nowi”
w Nowej Hucie. Przyczyny i przebieg gentryfikacji
17:50–18:10 – dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie):
Muzealne cykle „Podwieczorek w Muzeum” i „Kamera na nowohucian”, czyli opowieści i historie
mieszkańców. Refleksje Prowadzącej
18:10–18:25 – pytania
18:25–18:45 – przerwa kawowa
Panel drugi – okiem praktyka:
18:45–19:05 – Bartosz Szydłowski (Teatr Łaźnia Nowa): Teatr Łaźnia Nowa. Partycypacja, wyzwania i lokalny potencjał
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19:05–19:25 – Grzegorz Ziemiański (założyciel i animator społeczności internetowej Nowohucianie):
Nowohucianie. Siła społeczności lokalnej na Facebooku
19:25–19:45 – Jacek Dargiewicz (właściciel Klubu Kombinator i Księgarni Cafe NOWA, wiceprezes
Fundacji Faktor Kultura): Nowa Huta „po godzinach”. Czy nowohucianie się nudzą?
19:45–20:00 – pytania

Wydarzenia dwudniowe (sobota 18 września i niedziela 19 września)
08:00–22:00 – wystawa plenerowa: Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie (opactwo
oo. Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11). Jest to projekt, który koncentruje się wokół 10 mało
znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Jest to interaktywna, multimedialna wystawa
plenerowa z katalogiem i kodami QR kierującymi do dokumentacyjnych rejestracji audio-wideo,
obudowana programem z zakresu edukacji historycznej i patriotycznej. Ekspozycja prezentowana
w zewnętrznych krużgankach opactwa Cystersów w Mogile zachęca społeczność lokalną do aktywności w zakresie historii i kultury (wycieczki historyczne, mobilne lekcje historyczne dla przedszkoli
i klas 0–3 itp.). Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.
10:00–18:00 – zwiedzanie w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1) wystaw Wańka-wstańka.
Nowohucki pomnik Lenina, Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie, Ence-pence – w czyje ręce?
oraz wystawy Stan zagrożenia w Podziemnej Nowej Hucie (os. Szkolne 37). Bilet normalny: 14 zł,
ulgowy: 10 zł, z przewodnikiem Zajrzyj do Huty – 1 zł.
11:00–19:00 – zwiedzanie dworku Matejki w Krzesławicach (ul. Melchiora Wańkowicza 25)
i minikoncert muzyki klasycznej. Wejścia o każdej pełnej godzinie między godz. 11 (pierwsza grupa)
a 18 (ostatnia grupa). Oprowadza Michał Pawelec, maksymalnie 20 osób podczas jednego oprowadzania. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl,
tel. 12 426 50 60. Cena: 10 zł.
11:00–19:00 – wypożyczalnia kajaków na Zalewie Nowohuckim: 5 pierwszych wypożyczeń każdego dnia gratis, kolejne w cenie: 10 zł – osoba dorosła/30 minut, 5 zł – dzieci w wieku 7–12 lat,
dzieci do lat 6 – gratis. Na miejscu dostępny cały potrzebny osprzęt.
11:00–19:00 – zwiedzanie wystaw w Nowohuckim Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 232):
Jerzy Duda-Gracz. Galeria Autorska w Krakowie. Kolekcja Wilmy i Agaty Dudy-Gracz oraz Galeria
Zdzisława Beksińskiego w Krakowie. Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich Bilety: 10/ 8 zł – wstęp
do jednej wybranej galerii, 15/12 zł – bilet łączony do obu galerii.
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Sobota 18 września
9:00 – spływ kajakowy Dłubnią. Kontakt: ola@ecotravel.pl, tel. 12 681 36 92. Cena: 50 zł od osoby,
dziecko: 25 zł. Spływ rozpoczynamy znad Zalewu Nowohuckiego (przy rzece obok placu zabaw przy
tężni). Tutaj po szkoleniu i informacjach dotyczących bezpieczeństwa wodujemy kajaki i spływamy
rzeką aż do Wisły. Wszystkie kajaki są 2-osobowe. Posiadamy również specjalne siedziska dla dzieci
w wieku 3–5 lat i na zapytanie udostępniamy dodatkowe miejsce w kajaku 2+1 (na odpowiedzialność rodziców; w tym przypadku dziecko gratis). Zapewniamy transport uczestników na miejsce
startu. Czas trwania ok. 2–2,5 godz. Są tylko 24 miejsca!
9:00–15:00 (w trakcie przewidziano przerwę z poczęstunkiem) – rodzinne warsztaty dźwiękowe
w ARTzonie (os. Górali 4): Wyjątkowe historie powszechne. Dom kultury: wybrzmienia – wytchnienia.
Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wyjątkowe historie powszechne. Dom kultury”, część pt.
„Przestrzeń uwolniona”. Improwizacja dźwiękowa, nasłuchiwanie przestrzeni, field recording, muzyka
eksperymentalna, soundart, amplifikacja, budowa instrumentów, instalacje przestrzenno-dźwiękowe,
minispektakle immersyjne, performance to przede wszystkim na tych działaniach skupimy się podczas warsztatów. Jak za pomocą muzyki i sztuki wyrazić swoje emocje? Czy negatywne emocje takie
jak strach, niepokój, dezorientacja, złość, rozgoryczenie, znużenie, można przemienić poprzez dźwięki
i sztukę w piękną i poetycką historię? Czy uda nam się je oswoić, zaakceptować, a może znaleźć sposób,
jak sobie z nimi radzić? Czy analogicznie uda nam się odnaleźć piękno w dźwiękach, które są dla nas
obce, a czasem nawet brzydkie? Może trzeba nad nimi wtedy tylko odpowiednio popracować. Eksperyment, współdziałanie, analiza, inspiracje, projektowanie i prototypowanie to podstawowe procesy, które
przeprowadzimy w odkrywaniu ukrytego potencjału w otaczających nas dźwiękach oraz emocji, które
może na pierwszy rzut ucha nie są pozytywne. Warsztaty poprowadzi Joanna Wabik, autorka instalacji
przestrzenno-dźwiękowych z pogranicza architektury, muzyki i performansu. Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Miasta
Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Zapisy: m.hajto@okn.edu.pl. Wstęp wolny.
10:00 – Teraz w zielone gramy! Ptasie radio – wyprawa ornitologiczna na Łąki Nowohuckie (miejsce zbiórki zostanie podane zapisanym uczestnikom). Prowadzenie: Agata Jirak-Leszczyńska.
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Zapisy do 16 września: www.nhlab.okn.edu.pl.
10:00–11:30 – Joga ze sztuką w tle w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Przed dniem
wypełnionym intensywną eksploracją Nowej Huty zapraszamy na sesję jogi w dawnej małej sali
kinowej, która obecnie pełni funkcję przestrzeni edukacyjnej i miejsca eksponowania prac nowohuckiego artysty Mariana Kruczka. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail:
info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń.
Prowadzenie: Stella Strzemecka. Wstęp wolny.
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10:00–13:00 – zabawy podwórkowe i wielkie malowanie kredą przed budynkiem Muzeum Nowej
Huty (os. Centrum E 1). Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego malowania kredą. Niech
plac przed Muzeum Nowej Huty zatonie w tysiącu barw i kształtów! W przerwach w malowaniu zapraszamy do udziału w zabawach podwórkowych, takich jak kręcenie hula-hop, skakanie na skakance
i wielu innych. Prowadzenia: Karolina Żłobecka i Agata Klimek. Wstęp wolny.
10:00–14:00 – Filia nr 49 Biblioteki Kraków (os. Tysiąclecia 42) zaprasza dzieci w wieku 10–12
lat na warsztaty komiksowe. Uczestnicy poznają historię i postaci Nowej Huty tworząc krótkie komiksy związane z dzielnicą. Dowiedzą się, jak opowiadać interesujące historie za pomocą rysunków.
W czasie zajęć nauka będzie łączona z zabawą, a jednocześnie uczestnicy będą pielęgnowali lokalny patriotyzm. Warsztaty poprowadzi Paweł Kicman – redaktor i scenarzysta komiksowy, członek
Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego. W czasie zajęć zaplanowano przerwy na odpoczynek.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy prowadzone będą za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej Biblioteki Kraków: www.biblioteka.krakow.pl. Wstęp wolny.
10:00, 12:00 – o historii Teatru Ludowego (os. Teatralne 34) opowiada Jerzy Fedorowicz jr, zastępca dyrektora teatru. Zwiedzanie wnętrza teatru, wejście za kulisy Ludowego. Start sprzed głównego
wejścia od strony ul. Obrońców Krzyża. Limit: 30 osób. Wstęp wolny.
10:00–12:00 – 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.Wstęp wolny.
10:00–14:00 – warsztat online Fotoświaty 2021. Szkoła Dobrych Opowieści za pośrednictwem
platformy komunikacyjnej. Podczas warsztatu uczestnicy przyjrzą się metodom odkrywania lokalnych historii, doświadczeniom w pracy z prywatnymi archiwami, potknięciom, wątpliwościom
i różnym podejściom w pracy społecznych archiwistów. Wspólnie poszukamy pomysłów na działania
na miejscu, w Nowej Hucie. Warsztat poprowadzi Pola Rożek, etnolożka i animatorka społeczno-kulturalna, współautorka filmów etnograficznych, od kilku lat współpracująca z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy prowadząc projekt Koprzywnica PatrzyMy. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021, Miasta Kraków oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Zapisy: www.artzona.okn.edu.pl. Wstęp wolny.
10:00–17:00 – zwiedzanie Muzeum Czynu Zbrojnego (os. Górali 23), krótka prezentacja na temat
rozbudowy budynku, którego obecny kształt odbiega od pierwotnego, oraz przedstawienie postaci
kierownika prac Andrzeja Jaworskiego, żołnierza AK. Możliwość zapoznania się na miejscu z wywiadem na temat powojennej Nowej Huty oraz sposobność poznania postaci Mieczysława Heroda
(1918–2018), uczestnika walk w wojnie obronnej 1939 r., w Tobruku i pod Monte Cassino, dzięki
książeczce przygotowanej przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wstęp wolny.
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10:00–18:00 – MOCAK zagląda do Huty. W ramach corocznej akcji Zajrzyj do Huty można będzie
zwiedzać jedyny w Polsce mobilny oddział Muzeum, który zaparkuje obok Muzeum Nowej Huty
(os. Centrum E 1). To okazja do zobaczenia prac 23 artystów i artystek z Polski i zagranicy, m.in.:
Mariny Abramović, Leopolda Kesslera i Małgorzaty Markiewicz. Propozycja skierowana jest do całych
rodzin i sprawdzi się w każdą pogodę. Prace eksponowane są zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz
pojazdu. Niektóre dzieła prezentowane w środku autobusu zostały stworzone specjalnie z myślą
o tej przestrzeni ekspozycyjnej. Dzięki różnorodności wybranych prac – fotografii, wideo, instalacji
– każdy znajdzie coś dla siebie. W autobusie MOCAK-u bogato reprezentowani są twórcy związani
z Krakowem, m.in. Krzysztof Bednarski, Piotr Lutyński, Kamil Kukla czy Adam Rzepecki. Dzięki temu
krakowianie i krakowianki będą mieli okazję zapoznać się bliżej z kulturą i sztuką swojego miasta.
Przez czas trwania imprezy można zwiedzić autobus, indywidualnie lub w towarzystwie przewodnika.
Całodniową atrakcją będzie akcja Radość Życia! Obok autobusu MOCAK-u zaprezentujemy wydruk
fotografii legendarnej polskiej artystki Natalii LL i Andrzeja Lachowicza z 1966 r. pod tytułem Radość
życia. Przedstawia ona dwie szczęśliwe osoby, które podczas spaceru skaczą do góry z kwiatami
w dłoniach. Chcemy zaprosić do wspólnej akcji, podczas której można będzie zreinterpretować gest
artystki i sfotografować się w trakcie wspólnych skoków z kwiatami. Akcja ma podkreślać istotność
relacji międzyludzkich i budowania więzi poprzez wspólne spędzanie czasu. Zdjęcie będzie też miłą
pamiątką. Wstęp wolny.
10:30–11:30, 12:30–13:30, 14:30–15:30 – pokaz popularnonaukowy Coś wisi w powietrzu.
Zazwyczaj kiedy zaglądamy do pustego pudełka mówimy, że nic w nim nie ma. Czy rzeczywiście
tak jest? Cały czas poruszamy się w mieszaninie, której nie widać, która przez nas przepływa,
porusza się, może przybierać kształt, a nawet niszczyć duże obiekty! O czym mowa? Oczywiście o
powietrzu! A skoro jest mieszaniną, to znaczy, że składa się z kilku rzeczy. I nie są to tylko gazy. Co
takiego wisi w powietrzu, skąd się bierze i jaki ma wpływ na nas i na nasze otoczenie? Doświadczycie tego biorąc udział w pokazie przygotowanym przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon!
Miejsce pokazów: przestrzeń obok Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1), czas trwania: ok.
1 godziny. Prosimy o punktualne przybycie. W razie złych warunków atmosferycznych Małopolskie
Centrum Nauki Cogiteon może podjąć decyzję o odwołaniu pokazów na świeżym powietrzu. Zamiast
tego prowadzone będą zajęcia w holu Muzeum. Wstęp wolny.
11:00 – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (al. Pokoju 68) oraz PGE Energia Ciepła
zapraszają na warsztaty Naukowe zabawy z ciepłem. Uczestnicy zajęć będą współuczestnikami eksperymentów (eksperyment Joule’a, termoogniwo – moduł Peltiera, płonące dłonie, woda wciągana
do szklanki, herbaciana rakieta, gotowanie wody w baloniku, moneta na butelce, – jajko w butelce,
obserwacje w podczerwieni i implozja beczki), w których tematem przewodnim będą zjawiska cieplne, zamiana energii mechanicznej na cieplną oraz energii cieplnej na elektryczną. Podczas zajęć
zaprezentowane zostanie nowe stanowisko w Ogrodzie Doświadczeń – Eksperyment Jolue’a oraz
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zestaw demonstracyjny na bazie termoogniwa, w którym energia cieplna zamieniana jest na energię
elektryczną. Wstęp: w ramach wejścia do Ogrodu udział jest bezpłatny, z przewodnikiem Zajrzyj do
Huty wstęp do Ogrodu – 1 zł, obowiązują zapisy: od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00–16:00,
tel. 12 428 66 00 wew. 11 (rezerwacja Muzeum Inżynierii Miejskiej), e-mail: ogrod@mim.krakow.pl.
11:00–14:00 – odwiedziny w mieszkaniu Filipa Robaka. Wnętrze odzwierciedla pasję właściciela,
jaką jest renowacja mebli oraz wyszukiwanie przedmiotów-perełek z poprzedniej epoki. To wyjątkowe
mieszkanie urządzone jest w stylu retro – większość mebli pochodzi z lat 50.–70., część z nich
Filip ocalił z pobliskich altan śmietnikowych. Dodatkowo w mieszkaniu można podziwiać starannie
wyeksponowaną kolekcję metaloplastyki i ceramiki. Zapisy od 13 września od godz. 20:00: http://
fomkrakow.pl/program. Dokładny adres lokalizacji podane zostanie na bilecie po zarejestrowaniu się na wydarzenie.
11:00–16:00 – Biblioteka Kraków zaprasza na otwarcie Czytelni w Centrum Handlowym Nowe
Czyżyny (ul. Medweckiego 2, pasaż obok Leroy Merlin). W programie m.in.: aktorska interpretacja utworów dla dzieci (godz. 11:30–12:30) oraz literackie warsztaty plastyczne (godz. 12:00–
16:00). Każde dziecko, które weźmie udział w warsztatach, otrzyma niespodziankę, a ci z Państwa,
którzy przyniosą trzy książki, dostaną voucher na ciastko do kawiarni Nakielny! W strefie będą dostępne książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym wydawnictwa Biblioteki Kraków. Wstęp wolny.
11:00–13:00, 13:30–15:30, 16:00–18:00 – „Ogórkiem” przez Hutę! Wycieczka na pokładzie kultowego autobusu śladem ikon nowohuckiej architektury wystartuje z parkingu obok Muzeum Nowej
Huty (os. Centrum E 1). Planowane przystanki: średniowieczny klasztor Cystersów w Mogile, perła
socrealizmu – Centrum Administracyjne dawnej Huty im. Lenina, legendarny Teatr Ludowy oraz
kościół o ponadczasowej bryle – Arka Pana. Prowadzanie: Piotr Kapusta. Pierwszeństwo dla osób
zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie
zależny od aktualnych obostrzeń. Cena: 10 zł.
11:00–16:00 – Nowohucka wymiana książek. Wymień się książką i nadaj jej drugie życie. Zapraszamy
na wymianę książek w Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7) – jedynej kameralnej księgarni w Nowej
Hucie. Zasady są proste: na wymianę wystarczy przynieść co najmniej jedną, a maksymalnie dziesięć
książek. Zachęcamy szczególnie do sprawdzenia tytułów dotyczących Nowej Huty – przygotujemy osobny stolik poświęcony literaturze nowohuckiej. Możesz wymienić tyle książek, ile przyniesiesz. Udział
w wydarzeniu jest bezpłatny, książki wymieniamy bez opłat. Obowiązuje regulamin dostępny na www.
nowaksiegarnia.pl. Zapisy od 15 sierpnia: cafe@nowaksiegarnia.pl. Wydarzenie dofinansowane ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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11:00–17:00 – nowohucki oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie (ul. Sasnek 2A) zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie dworu klasycystycznego i wieżowego
oraz wystaw dotyczących: archeologii Nowej Huty – Garncarstwo prahistoryczne, i legendarnego
posągu – Taki inny Światowid. Tylko dla biorących udział w Zajrzyj do Huty możliwość obejrzenia
wystawy fotograficznej W branickim majątku. Przez cały dzień „dyżurny archeolog” będzie udzielał
odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące odległej przeszłości. Wstęp wolny.
11:00 – warsztaty dla dzieci W krainie zwierząt i fantazji. Czy Nowa Huta może stać się scenerią
rodem z baśni? Przekonajcie się razem z nami! Zapraszamy na warsztaty plastyczne z wykorzystaniem
masek zwierząt. Podczas zajęć puścimy wodze fantazji i zaludnimy Zgody 7 (os. Zgody 7) nietypową
menażerią. Na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki będą
dostępne od 13 września na www.kbfbilety.krakow.pl. Zajęcia odbędą się zgodnie z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi.
11:00–12:30 – Прогулянка Нова Гута для початківців. Нова Гута – місто (а згодом
район Кракова), засноване після закінчення Другої світової війни. Це місце, яке
вирізняється чудовою архітектурою, великою кількістю зелених насаджень і, перш
за все, захоплюючою історією. Нова Гута – це сум людей, чиї будинки та поля
забрали, щоб побудувати місто та Комбінат, а також надія та зусилля тих людей, які з
оптимізмом будували житлові масиви Нової Гути. Це місце, де мала сформуватися «нова
соціалістична людина», а також район, де почалися потужні заворушення, спрямовані
на «соціалістичну» владу. Це також арена для сміливих архітектурних експериментів
та привабливе місце для життя. Маршрут: кінотеатр «Святовід» – Центральна площа
– Алея Руж – Шведський блок – Ратушний парк – Новогуцький хрест – Народний
театр – Танк JS2 у житловому комплексі «Гуралі» Початок екскурсії: Музей Нової Гути
(житловий комплекс Центр E 1). Пріоритет матимуть люди, які забронюють квиток:
Центр обслуговування відвідувачів Краківського музею: e-mail: muzeumkrakowa.pl ,
тел.: 12 426 50 60. Про парадокси Нової Гути розповість Олександра Братчук. Ціна: 10
злотих.
11:30–13:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Wańka-wstańka. Nowohucki pomnik Lenina
w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Co łączy nowohucki pomnik Lenina z Indianami i kowbojami? Jakie były okoliczność tajemniczego zamachu bombowego, który w kwietniu 1979 r. wstrząsnął
Nową Hutą? Dlaczego na wystawie (zupełnie legalnie!) znalazł się napis „cały lud czeka na wzwód”?
Co sprawiło, że w menu jednej z nowohuckich restauracji figurował „schabowy dla Lenina”? Ile pił
strażackich zepsuło się podczas odcinania figury zbrodniczego przywódcy Rosji sowieckiej od postumentu? Odpowiedzi na te pytania (i wiele innych!) pojawią się podczas oprowadzania. Prowadzenie:
Zbigniew Semik. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń. Cena: 10 zł.
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12:00 – spacer Szlakiem Solidarności w Nowej Hucie prowadzony przez Edwarda E. Nowaka i Henryka Kazimierskiego. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń. Start sprzed pomnika
„Solidarności” na pl. Centralnym. Wstęp wolny.
12:00, 13:00 – zwiedzanie kościoła św. Bartłomieja (ul. Klasztorna 4) i Sanktuarium Krzyża
Świętego (ul. Klasztorna 11). Oprowadzanie: Jolanta Pawnik (tel. 604 620 579), o. Maciej Majdak.
Start sprzed wejścia do kościoła św. Bartłomieja. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września):
e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych
obostrzeń. Wstęp wolny.
12:00–13:00 – Filia nr 56 Biblioteki Kraków (oddział dla dorosłych, os. Zgody 7) zaprasza
młodzież i dorosłych na spotkanie z Wojciechem Przylipiakiem, autorem książki Seks, disco i kasety
video. Polska lat 90. Zapisy na: www.biblioteka.krakow.pl. Wstęp wolny.
12:00–13:30 – spacer Nowa Huta socrealistyczna. Ta dzielnica Krakowa (wcześniej odrębne miasto)
cieszy się słuszną opinią perły architektury socrealistycznej. Podczas spaceru usłyszymy o korzeniach
tego nurtu, jego historii oraz najwybitniejszych realizacjach znajdujących się w Nowej Hucie. Start:
Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Prowadzenie: Maciej Miezian. Pierwszeństwo dla osób
zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie
zależny od aktualnych obostrzeń. Cena: 10 zł.
12:00–17:00 – indywidualne zwiedzanie z kuratorem wystawy MATERIA MIASTA – wybrane z kolekcji
w Galerii Huta Sztuki (os. Górali 5), która jest kontynuacją stałej wystawy prezentowanej w Galerii,
uzupełnioną o wybrane dzieła ze zbiorów Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida. Na wystawie pokazane są
malarstwo i grafika, tkanina unikatowa, metaloplastyka wykonane przez byłych stypendystów nowohuckiego Zakładowego Domu Kultury HiL. Ekspozycja obejmuje prace Sławomira Lewczuka, Leopolda
Pędziałka, Grażyny Brylewskiej, Zbigniewa Grzybowskiego, Aliny Kalczyńskiej, Zbigniewa Lutomskiego,
Ewy Brachel, Aleksandry Konior, Włodzimierza Kunza i Jana Manieckiego. Stała część wystawy to
kilkadziesiąt prac artystów ze środowiska plastyków Nowej Huty z lat 1950–1980. Wstęp: 5 zł.
13:00–19:00 – CZUJ DUCH! Kartki z historii Hufca Nowa Huta z lat 1956 –1988. Prezentacja sztandarów, kronik, totemów, dokumentów w Nowohuckim Centrum Kultury – Chałupie u Szpinaka
(al. Jana Pawła II 232). Wstęp wolny.
13:00, 14:00 – Lizaki to ulubione słodycze dzieciaków! A gdyby tak zrobić je samemu? Warsztaty lepienia
lizaków w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Wisła” (ul. Stanisławy Dowgiałło). Limit dzieci w jednej grupie: 12. Pierwszeństwo dla osób zapisanych: lukasz471@vp.pl. Wstęp wolny.
13:30–14:30 – Zakamarki byłego kina Światowid – dawna projektornia, kinowa antresola, a nawet
knajpa działająca niegdyś w podziemiach budynku obecnego Muzeum Nowej Huty (os. Centrum
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E 1) otworzą swoje niedostępne na co dzień podwoje przed zwiedzającymi. Oprowadza: Karolina
Żłobecka. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń. Zapisy od 13 września od godz. 20:00:
http://fomkrakow.pl/program. Wstęp wolny.
14:00–15:30 – Cafe Crawl – wycieczka śladem knajp i kawiarni będzie okazją do usłyszenia historii
miejsc, w których działały znane nowohuckie lokale, wysłuchania opowieści ich właścicieli, a wszystko to w niezobowiązującej atmosferze, przy kawie i ciastku. Trasa: start sprzed Muzeum Nowej Huty
(os. Centrum E 1) – Kawa Kwiaty i Warsztaty – Skarbnica Smaku – restauracja Stylowa – Cafe
NOWA Księgarnia – klubokawiarnia Ludowa. Dla uczestników spaceru pyszności w promocyjnych
cenach. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl,
tel. 12 426 50 60. Limit: 15 osób. Prowadzenie: Agata Klimek, Kinga Śliwa. Cena: 10 zł.
14:00–16:00 – odwiedziny w pracowni Joanny Styrylskiej. Artystka swoją pracownię urządziła na
ostatnim piętrze nowohuckiego bloku, skąd roztacza się widok na zieloną okolicę osiedla Kolorowego.
Kolorowe jest nie tylko osiedle, ale i wnętrze studia, a to za sprawą wszechobecnych obrazów, kolaży
i ilustracji do książek autorstwa artystki. Zapisy od 13 września od godz. 20:00: http://fomkrakow.
pl/program. Dokładny adres lokalizacji podany zostanie na bilecie po zarejestrowaniu się na
wydarzenie.
15:00 – warsztaty Pozytywka na ogniwo chemiczne w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława
Lema (al. Pokoju 68). Wykorzystując materiały, które często mamy w swoich domach, wykonamy
ogniwo chemiczne, pierwowzór baterii, które będzie źródłem prądu elektrycznego. Na zajęciach dowiemy się, jak wykonać takie ogniwo, zmierzymy otrzymany prąd i spróbujemy zasilić nim grającą
kartkę z pozytywką. Dowiemy się również, jak ekologicznie postępować z bateriami. Zapraszamy
rodziny z dziećmi od 7 lat. Prosimy o wcześniejszą rezerwację. Czas trwania 40 minut. Wstęp: w ramach wejścia do Ogrodu udział jest bezpłatny, z przewodnikiem Zajrzyj do Huty wstęp do Ogrodu –
1 zł, obowiązują zapisy: od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00–16:00, tel. 12 428 66 00 wew. 11
(rezerwacja Muzeum Inżynierii Miejskiej), e-mail: ogrod@mim.krakow.pl.
15:00 – Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie: Słowiańskie bóstwa i rytuały na terenie Nowej Huty w czasach przedchrześcijańskich (miejsce zbiórki zostanie podane zapisanym
uczestnikom). Spacer wokół kopca Wandy. Prowadzenie: dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.
Zapisy do 17 września: www.nhlab.okn.edu.pl.
16:00–18:00 – odwiedziny w mieszkaniu Violietty Philipps. Wnętrze wypełnione zostało starannie
dobranymi meblami oraz licznymi dodatkami, między innymi grafikami zdobiącymi ściany mieszkania. Drewnianą podłogę ożywia piękny dywan. Właścicielka z pasją opowiada o swoim wnętrzu.
Zapisy od 13 września od godz. 20:00: http://fomkrakow.pl/program. Dokładny adres lokalizacji
podany zostanie na bilecie po zarejestrowaniu się na wydarzenie.
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16:00 – spotkanie byłych instruktorów Hufca Nowa Huta w Nowohuckim Centrum Kultury – Chałupie u Szpinaka (al. Jana Pawła II 232). Wstęp wolny.
16:00 – Prząśniczka – premiera wydawnictwa muzyczno-filmowego w ARTzonie (os. Górali 4), na
które złoży się nagranie pieśni skomponowanej przez Stanisława Moniuszko do słów Jana Czeczota
w aranżacji Andrzeja Zagajewskiego oraz specjalnie przygotowany wideoklip. Nagranie w wykonaniu
sekcji dziecięcej Chóru Ludowego z Nowej Huty zrealizowano w studio nagrań Stylowa Nowa Huta
w ARTzonie w ramach projektu Mała LETNIA AKADEMIA FOLKLORU. Dofinansowano ze środków
ArcelorMittal Poland S.A. oraz Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.
17:00 – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (al. Pokoju 68) oraz PGE Energia Ciepła
zapraszają na warsztaty Elektro-gra. Na warsztatach uczestnicy stworzą elektro-grę, którą później
będzie można zabrać do domu. Budowa zestawu polega na połączeniu za pomocą kleju na gorąco
przełącznika, baterii, diody, głośnika i wygiętego drutu. Gra sprowadza się do takiego manewrowania
kawałkiem drutu z zagiętą końcówką, aby w jak najkrótszym czasie przemieścić końcówkę wzdłuż
innego drutu wygiętego w dowolny kształt. Krańce dowolnie wygiętego drutu stanowią początek
i koniec gry. Każde dotknięcie drutu sygnalizowane jest światłem diody oraz dźwiękiem z głośnika
i oznacza karne sekundy. Zestaw wzorcowy będzie przedstawiał skrót „KOT” i nawiązywał do maskotki PGE Energia Ciepła – Kota Ciepłosława. Wstęp: w ramach wejścia do Ogrodu udział jest bezpłatny,
z przewodnikiem Zajrzyj do Huty wstęp do Ogrodu – 1 zł, obowiązują zapisy: od poniedziałku do
piątku w godz.: 8:00–16:00, tel. 12 428 66 00 wew. 11 (rezerwacja Muzeum Inżynierii Miejskiej),
e-mail: ogrod@mim.krakow.pl.
17:00–18:00 – Biegiem przez Hutę – otwarty trening biegowy. Dziewięciokilometrową trasę przebiegniemy spokojnie, tempem spacerowym – tak, by każdy bez problemu mógł uczestniczyć w wycieczce. Zatrzymamy się przy najciekawszych obiektach. Zobaczymy m.in. Ogród Krakowian, Fort Mogiła,
kopiec Wandy i dworek Matejki. Zaczniemy i skończymy w sercu Nowej Huty, tuż obok pl. Centralnego.
Start: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Prowadzenie: Marcin Dzierwa. Wstęp wolny.
17:00–18:30 – zwiedzanie w Młodzieżowym Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice” (os. Na Stoku
27b) wystaw stałych Austriackie forty na terenie Nowej Huty, I wojna w rejonie krzesławickich
wzgórz, Pamięci rozstrzelanych w Forcie 49 „Krzesławice” w latach 1939–41 oraz wystawy fotografii Ewy i Janusza Gajewskich Może marzenia to są, a może sny. Wstęp wolny.
19:00 – Taneczna ekspresja w przestrzeniach Fortu 49 „Krzesławice” (os. Na Stoku 27b). Dla
wszystkich, którzy wolą zwiedzanie oczami niż uszami młodzi tancerze z MDK proponują artystyczną
podróż po przestrzeniach Fortu. W interaktywne „podróże” zapraszamy w grupach 15-osobowych od
godz. 19.00. Wskazany wygodny ubiór oraz latarki. Zwiedzanie za okazaniem wejściówki. Bezpłatne
wejściówki dostępne w MDK od 10 września. Rezerwacja: imprezy@mdkfort49.krakow.pl. Wstęp
wolny.
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Niedziela 19 września
10:00–15:00 – wycieczka autokarowa Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Nowa Huta to nie tylko
kombinat czy powojenne osiedla składające się ze sklepów, szkół i bloków mieszkalnych. Dziedzictwo
kulturowe Nowej Huty sięga wielu wieków, a człowiek na jej terenie osiedlał się tysiące lat temu.
W związku z tym w Nowej Hucie znajduje się wiele ciekawych miejsc i zabytków będących świadkami odległych historii. Są nimi np. stare kościoły, dawne pałace i dwory poświadczające bytność
znamienitych rodów czy zachowane do dziś forty austriackiej Twierdzy Kraków. Wycieczka autokarowa Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty jest świetną okazją, aby poznać opowieści z przeszłości
kilku z trzydziestu dawnych miejscowości, na terenie których ją zbudowano. Trasa: start sprzed
Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1) – Pleszów – Branice – Ruszcza – Kościelniki – Wadów
– Łuczanowice – Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od
6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od
aktualnych obostrzeń. Prowadzenie: Piotr Kapusta. Cena: 15 zł.
10:00 – Teraz w zielone gramy! Bioróżnorodność w stawie, bioróżnorodność nad stawem – wyprawa
przyrodnicza nad Zalew w Zesławicach (miejsce zbiórki zostanie podane zapisanym uczestnikom). Prowadzenie: Olga Maj. Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zapisy do 16 września na: www.nhlab.okn.edu.pl.
10:00 – spacer Stare Krzesławice. Trasa: start na parkingu pod sklepem Lidl (ul. Kocmyrzowska) – Wyspa Bieńczycka – dworzec kolejki kocmyrzowskiej – stara zabudowa – dworek Matejki
(z zewnątrz) – młyn Kirchmajerów – Zalew Nowohucki. Prowadzenie: Bogusław Müller, przewodnik
PTTK. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel.
12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń. Wstęp wolny.
10:00–17:00 – nowohucki oddział Muzeum Archeologicznego w Krakowie (ul. Sasnek 2A) zaprasza na zwiedzanie z przewodnikiem o każdej pełnej godzinie dworu klasycystycznego i wieżowego
oraz wystaw dotyczących: archeologii Nowej Huty – Garncarstwo prahistoryczne, i legendarnego
posągu – Taki inny Światowid. Tylko dla biorących udział w Zajrzyj do Huty możliwość obejrzenia
wystawy fotograficznej W branickim majątku. Przez cały dzień „dyżurny archeolog” będzie udzielał
odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące odległej przeszłości. Dla zwiedzających przygotowany
będzie poczęstunek. Wstęp wolny.
10:00–11:30 – Joga ze sztuką w tle w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Przed dniem
wypełnionym intensywną eksploracją Nowej Huty zapraszamy na sesję jogi w dawnej małej sali
kinowej, która obecnie jest przestrzenią edukacyjną i miejscem eksponowania prac nowohuckiego
artysty Mariana Kruczka. Prowadzenie: Stella Strzemecka. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od
6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od
aktualnych obostrzeń. Wstęp wolny.
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11:00 – warsztaty ekologiczne dla dzieci Razem dla Ziemi: stwórz własny zielnik. Nowa Huta to bogactwo terenów zielonych. Zastanawialiście się, jakie rośliny rosną na łące, a jakie w parku? Wiecie,
jak nazywają się kwiaty i drzewa, które możecie znaleźć w ogródku pod blokiem? Wspólnie z Kids in
Kraków zapraszamy najmłodszych na Zgody 7 (os. Zgody 7) na warsztaty w ramach cyklu Razem
dla Ziemi, podczas których stworzymy własne zielniki. Na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc
ograniczona. Bezpłatne wejściówki będą dostępne od 13 września na: www.kbfbilety.krakow.pl.
Zajęcia odbędą się zgodnie z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi.
11:00–12:30 – Nowa Huta for beginners. This walk will let you discover the fascinating history of
Nowa Huta and the man and woman who created, constructed and tried to change it. You will get
to know the unique architecture of the area and how and why it was changing. We will talk about
everyday life of the communist era and what changed here after the year 1989. We will try to understand both the communist party members and the rebels. The tour will show you the historical and
the contemporary Nowa Huta, its monuments and landmarks but will also give you a chance to see
it as the locals do. Route: former Światowid cinema – Centralny square – Roses alley – Swedish
block – Ratuszowy Park – Nowa Huta cross – People’s Theatre – JS2 tank. Priority for the registered
participants: info@muzeumkrakowa.pl l. Start: Museum of Nowa Huta (os. Centrum E 1). Tour
guide: Marta Pacholczyk-Dzierwa. Price: 10 zł.
11:30–12:30 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie Wańka-wstańka. Nowohucki pomnik Lenina
w Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Co łączy nowohucki pomnik Lenina z Indianami i kowbojami? Jakie były okoliczność tajemniczego zamachu bombowego, który w kwietniu 1979 r. wstrząsnął
Nową Hutą? Dlaczego na wystawie (zupełnie legalnie!) znalazł się napis „cały lud czeka na wzwód”?
Co sprawiło, że w menu jednej z nowohuckich restauracji figurował „schabowy dla Lenina”? Ile pił
strażackich zepsuło się podczas odcinania figury zbrodniczego przywódcy Rosji sowieckiej od postumentu? Odpowiedzi na te pytania (i wiele innych!) pojawią się podczas oprowadzania. Prowadzenie:
Zbigniew Semik. Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń. Cena: 10 zł.
12:00 – Muzeum Lotnictwa (al. Jana Pawła II 39) zaprasza wszystkich chętnych do odwiedzenia
wystawy Skrzydła i ludzie XX wieku. Oprowadzanie w cenie biletu do Muzeum (bilet normalny: 27 zł,
bilet ulgowy: 16 zł). Przewodnik oprowadzać będzie po wystawie, a także przybliży historię lotniska
Rakowice-Czyżyny, na którym znajduje się obecne Muzeum. Limit osób w grupie będzie zależny od
aktualnych obostrzeń.
12:00 – IV 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. Organizator: Nowa Huta Rugby Klub. Zapisy: nhrkkrakow@gmail.com. Wstęp wolny.
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12:00 – spacer w 40. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego i strajku okupacyjnego w Hucie im.
Lenina. Start: brama główna huty ArcelorMittal Poland (ul. Ujastek 1). Pierwszeństwo dla osób
zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie
zależny od aktualnych obostrzeń. Prowadzenie: Edward Nowak i Henryk Kazimierski. Wstęp wolny.
12:00–13:30 – spacer Nowa Huta modernistyczna i postmodernistyczna. Przemiany w 1956 r.
oprócz donośnych zmian politycznych przyniosły również przełom w sposobie budowania. Do historii
odchodził zdobny, ale i generujący znaczne koszty styl socrealistyczny, ustępując miejsca nowym
trendom. Podczas spaceru zostanie przedstawione historia nowohuckiego modernizmu, powstanie
bloków szwedzkiego i francuskiego oraz dzieje postmodernistycznego osiedla Centrum E. Start: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail:
info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń.
Prowadzenie: Maciej Miezian. Cena: 10 zł.
12:00–15:00 – gra miejska Twarzą w twarz z Nową Hutą. Oglądając w bezruchu posąg Światowida
możemy zobaczyć tylko jedną z jego twarzy. Tak samo jest z Nową Hutą. Często zdarza nam się
patrzeć na nią statycznie i jednowymiarowo – podziwiamy architekturę, zachwycamy się dużą ilością
zieleni, wyrażamy uznanie dla ciekawych inicjatyw społecznych. To wszystko jest ważne, ale czas
spojrzeć szerzej! Podczas gry ruszymy w teren i postaramy się połączyć wszystkie klocki w całość,
by zobaczyć, jak poszczególne elementy razem tworzą to, co nazywamy Nową Hutą. W grze mogą
wziąć udział zespoły 2- i 3-osobowe. Gra potrwa od 2 do 3 godzin. Zapisy w dniu wydarzenia przed
siedzibą Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1). Wstęp wolny.
12:30–14:00 – warsztaty fotograficzne. Wysmakowane kadry, uchwycony nowohucki urok – zapraszamy
na fotograficzną podróż przez Nową Hutę z twórcą bloga NH50mm – brudna fotografia (www.nh50mm.
eu) dokumentującym piękno nowohuckich budynków. Start: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E
1). Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją (zapisy od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl ,
tel.12 426 50 60. Prowadzenie: Krzysztof Piła. Limit: 15 osób. Cena: 10 zł.
13:00–19:00 – ekspozycja i prezentacja najciekawszych eksponatów Chałupy u Szpinaka w Nowohuckim Centrum Kultury (al. Jana Pawła II 232) – narzędzia, książki, dokumenty. Wstęp wolny.
13:00–14:30 – spacer Wokół schronów. Nowa Huta kryje wiele tajemnic. Jedną z nich są wybudowane w jej podziemiach w latach 50. XX w. schrony przeciwlotnicze, które miały uchronić mieszkańców
przed skutkami spodziewanej, kolejnej wojny. W ramach spaceru wejdziemy do dwóch schronów
(w Muzeum Nowej Huty oraz w Podziemnej Nowej Hucie) i zobaczymy elementy zimnowojennej
infrastruktury ochronnej znajdujące się w przestrzeni dzielnicy. Pierwszeństwo dla osób zapisanych
(od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od
aktualnych obostrzeń. Start: Muzeum Nowej Huty (os. Centrum E 1), prowadzenie: Agata Klimek.
Cena: 10 zł.
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13:00 – spacer Ujście Dłubni. Trasa: start na pętli MPK Lesisko – Lasek Mogilski – ujście Dłubni
oraz kanały wodne – przystań Yacht Klubu – wały Wisły – most Wandy. Pierwszeństwo dla osób
zapisanych (od 6 września): e-mail: info@muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie
zależny od aktualnych obostrzeń. Prowadzenie: Jacek Wiechecki, przewodnik PTTK. Wstęp wolny.
14:00–16:00 – spotkanie ornitologiczne w Klubie Złote Łabędzie (ul. Bulwarowa 43) z udziałem
Krzysztofa Czajowskiego (Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne), Andrzeja Chwieruty, Krzysztofa
Dudzika (Stowarzyszenie MOST, Kielce) i Piotra Rondudy. Wstęp wolny.
15:00–16:30 – autorskie czytanie fragmentów książki i spotkanie z Elżbietą Łapczyńską, autorką
nagradzanego Bestiariusza nowohuckiego. Nowa Huta, lata 50. Tu powstaje kombinat-kolos i miasto-labirynt. Wykuwa się tu także nowy człowiek – produkt nieudany i popsuty. Wielowątkowa opowieść jest snuta właśnie przez nowych ludzi, takich jak prorok czytający z wielkopiecowych oparów,
zjadaczka arszeniku, sobowtórka czy człowiek bez twarzy. Kiedy w ich losy wkracza niejaki doktor
Szpigiel, pojawia się zamęt. Debiutancka powieść Elżbiety Łapczyńskiej odsłania świat dziwności,
kopniętej metafizyki, ale i do bólu realnej cielesności oraz brutalności pracy. Miejsce: ogród na os.
Szkolnym 22 (w razie niepogody spotkanie odbędzie się wewnątrz budynku). Prowadzenie: Georgina
Gryboś-Szczepanik. Wstęp wolny.
15:00–18:00 – odwiedziny w mieszkaniu Filipa Robaka. Wnętrze odzwierciedla pasję właściciela,
jaką jest renowacja mebli oraz wyszukiwanie przedmiotów-perełek z poprzedniej epoki. To wyjątkowe
mieszkanie urządzone jest w stylu retro – większość mebli pochodzi z lat 50.–70., część z nich
Filip ocalił z pobliskich altan śmietnikowych. Dodatkowo w mieszkaniu można podziwiać starannie
wyeksponowaną kolekcję metaloplastyki i ceramiki. Zapisy od 13 września od godz. 20:00: http://
fomkrakow.pl/program. Dokładny adres lokalizacji podany zostanie na bilecie po zarejestrowaniu się na wydarzenie.
16:00 – Niezła sztuka po nowohucku. Zapraszamy do Cafe NOWA Księgarnia (os. Zgody 7) na
warsztaty dla dzieci w wieku 3–7 lat. Na warsztatach poszukamy Nowej Huty w sztuce i sztuki w Nowej Hucie, a poprowadzą nas nowohuckie legendy, które wraz z malarstwem socrealistycznym będą
dla nas inspiracją do uważnego spojrzenia na otaczającą nas architekturę, rzeźbę i sztukę uliczną.
Dzieciom na pewno uda się dokonać swojej interpretacji nowohuckich legend i dzieł sztuki! Liczba
miejsc ograniczona. Zapisy od 15 sierpnia: cafe@nowaksiegarnia.pl. Wstęp wolny. Prowadzenie:
Marta Pacholczyk-Dzierwa. Obowiązują wytyczne sanitarne oraz regulamin wydarzenia. Wydarzenie dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
17:00–18:00 – koncert Zuzy Baum z zespołem. Zuza Baum to młoda artystka: tekściarka, wokalistka
i… raperka, wkraczająca na polską scenę ze świeżo brzmiącą mieszanką rapu, hip-hopu i jazzu.
Zuza znana jest m.in. z alternatywnego projektu Atlantyda La5er x ZUZA BAUM docenionego w 2020 r.
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przez Tak Brzmi Miasto oraz fundację Luneta Nocą. Jej głos zabrzmi w małej sali kinowej Muzeum
Nowej Huty (os. Centrum E 1). Pierwszeństwo dla osób zapisanych (od 6 września): e-mail: info@
muzeumkrakowa.pl, tel. 12 426 50 60. Limit osób będzie zależny od aktualnych obostrzeń. Wstęp
wolny.
17:00 – oprowadzanie po nowym miejscu w Nowej Hucie – Domu Utopii – Międzynarodowym
Centrum Empatii (os. Szkolne 26 A). Czas trwania: 60–90 minut. Limit: 25 osób, bez ograniczeń
wiekowych. Zapisy: bilety@laznianowa.pl. Wstęp wolny.
18:00 – Nowa Huta w literaturze: Przegląd wydawnictw z ostatnich lat (Biblioteka Klubu Kuźnia,
os. Złotego Wieku 14). Nowa Huta – kiedyś miasto postępu budowanego na stali, miasto marzenie
o szklanych domach i zielonych ogrodach, miasto eksperyment społeczny. Jaka jest dzisiaj Nowa
Huta widziana oczami młodego pokolenia pisarzy, którzy zmierzyli się z tym miejscem, odnajdując
w nim jednocześnie prawdę, mit i własny styl literacki? Spotkanie o Nowej Hucie, której obraz wyłania
się nam z literatury ostatnich kilku lat. Prowadzenie: Barbara Cygan.
18:00–19:00 – Ananas – spektakl dla dzieci w Klubie Kuźnia (os. Złotego Wieku 14). Reżyseria
i scenariusz: Teatr Uszyty. Wstęp wolny.
18:00–19:30 – spacer z przyrodnikiem Zielone Mistrzejowice. Start: Klub Kuźnia (os. Złotego
Wieku 14). Zapisy do 17 września: tel. 12 648 08 86 lub j.kornas@okn.edu.pl. Wydarzenie w ramach projektu „Kino pod chmurką”, które to zadanie jest częścią Budżetu Obywatelskiego Miasta
Krakowa. Edycja 2020.
18:00–20:00 – Zajrzyj do Kuźni (Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14). Dzień otwarty Klubu Kuźnia: prezentacja propozycji na sezon 2021/2022 oraz warsztaty i zabawy dla dzieci towarzyszące
plenerowemu wydarzeniu „Kino pod chmurką” – projektowi realizowanemu w ramach Budżetu
Obywatelskiego Miasta Krakowa. Edycja 2020.
18:00–20:00 – wystawy w Galerii „m” (Klub Kuźnia, os. Złotego Wieku 14): Mistrzejowickie kino
pod chmurką w fotografiach Pawła Łubkowskiego – prezentowane zdjęcia stanowią artystyczny
zapis wydarzeń związanych z realizowanym przez Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
„Kinem pod chmurką” – projektem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Edycja 2020 oraz
Nowa Huta w 3D – nowohuckie rzeźby plenerowe wykonane w technologii druku 3D przez ZADAR.pl
(www.facebook.com/3DNowaHuta).
20:00 – „Kino pod chmurką”: Człowiek, który zabił Don Kichota (teren zielony przed Klubem
Kuźnia, os. Złotego Wieku 14). Projekcja filmu w reżyserii Terry’ego Gilliama. W razie niepogody
projekcja w Klubie Kuźnia. Projekt „Kino pod chmurką” jest realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Edycja 2020.

Wszystkie fotografie archiwalne wykorzystane w folderze
pochodzą ze zbiorów Muzeum Krakowa.
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