SPRAWOZDANIE
z działalności w 2017 roku

Instytucja w okresie sprawozdawczym zorganizowała 1 513 imprez, wystaw, pokazów
filmowych dla 112 796 osób. W 720 formach stałych (zespoły, koła, pracownie, warsztaty i
kursy) uczestniczyło 14 849 osób.
Nowohucka Kronika Filmowa, której producentem jest Ośrodek Kultury Norwida
zrealizowała 40 nowych odcinków, poświęconych historii i teraźniejszości Nowej Huty ludziom, miejscom, wydarzeniom; w których znalazło się 101 felietonów. Szczególny
charakter miało 500 wydanie Kroniki. Nowe odcinki prezentowane były co tydzień przed
seansami w naszym Kinie Sfinks, a następnie na antenie TVP Kraków (zasięg oddziaływania
na całą Małopolskę).
Kino Studyjne Sfinks zanotowało znaczący wzrost liczby widzów, którzy wzięli udział w
seansach i imprezach filmowych oraz warsztatach przeznaczonych dla najmłodszych.
Frekwencja na seansach popołudniowych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 25%,
natomiast o 14% wzrosła ilość uczestników zajęć i projekcji dopołudniowych dla grup
zorganizowanych.
Biblioteki OKN (Główna - os. Górali 5 i Klubu Kuźnia - os. Złotego Wieku 14), których
księgozbiór liczył na koniec okresu sprawozdawczego 61 202 vol. zarejestrowały: 2 277
czytelników, 18 969 odwiedzin, 24 690 wypożyczeń. We współpracy z Instytutem Książki
działały cztery Dyskusyjne Kluby Książki, odbyło się też 197 imprez bibliotecznych, w których
uczestniczyło 3 273 osoby. Zakupiono 1 031 nowych książek i 71 audiobooków. W Bibliotece
Klubu Kuźnia pierwszy rok działał program elektronicznej obsługi czytelników, bardzo
przyjazny w obsłudze i wychodzący naprzeciw potrzebom czytelników. W Bibliotece Głównej
wprowadzone zostało 90 % księgozbioru do katalogu on-line, umożliwiające rozpoczęcie
procesu wypożyczania drogą elektroniczną oraz zakupiono trzy zestawy komputerowe z
czytnikami, dostosowane do potrzeb obsługi elektronicznej.
Dział Animacji i Promocji Kultury prowadził działalność w obszarze animacji kulturalnej oraz
promocji wydarzeń realizowanych przez Ośrodek Kultury. Podejmował działania edukacyjne i
animacyjne ze szczególnym uwzględnieniem tematyki regionalnej, tożsamościowej i
dziedzictwa kulturowego Nowej Huty (w tym: realizacja całorocznego projektu Alternatywny
przewodnik po Nowej Hucie). Innymi wiodącymi kierunkami działalności działu w okresie
sprawozdawczym było upowszechnianie twórczości Norwida, realizacja ważnych społecznie
projektów integracyjnych skierowanych do młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami
fizycznymi, a także propagowanie muzyki oraz promocja artystów sztuk wizualnych.
Pracownia Animacji Ekologicznej działająca w ramach Działu Animacji i Promocji Kultury
kontynuowała zadania edukacyjne i prospołeczne na rzecz mieszkańców; w ramach 9
przeprowadzonych programów zrealizowano 38 wydarzeń (imprez ekologicznych, warsztatów,
wykładów), w których uczestniczyło 3 212 osób. W 2017 roku PAE OKN wydała przy wsparciu

finansowym Wydziału Kształtowania Środowiska UMK oraz Zarządu Zieleni Miejskiej w
Krakowie – kolejną publikację z serii Parki Krakowa: 16. zeszyt monograficzny pt. „Park
Wiśniowy Sad i Park Żeromskiego” autorstwa Romana Marcinka i Zbigniewa Myczkowskiego.
Nakład wyniósł 3000 egz., publikacja była bezpłatnie dystrybuowana do bibliotek, stowarzyszeń,
przewodników miejskich oraz dostępna dla osób indywidualnych w siedzibie instytucji.
Klub Kuźnia realizował szczególnie intensywne działania na rzecz mieszkańców Dzielnicy XV
Mistrzejowice, skupiając się na edukacji kulturalno-artystycznej i historycznej (projekt:
Mistrzejowicki szlak kulturowy). Do wspólnych działań zostali zaangażowani mieszkańcy, a
Klub stał się rozpoznawalny i ceniony jako jedyna zajmująca się tą tematyką instytucja na
terenie dzielnicy. Wiodącym kierunkiem pozostała edukacja muzyczna oraz popularyzowanie
tej dziedziny sztuki poprzez organizowanie koncertów i zajęć muzycznych dla wszystkich grup
wiekowych. Ważne były także działania edukacyjne w zakresie sztuk plastycznych;
prowadzone były różnorodne zajęcia plastyczne skierowane do odbiorcy niemal w każdym
wieku. Istotnym aspektem działalności były warsztaty przeciwdziałające wykluczeniu
społecznemu, umożliwiające seniorom edukację komputerową, medialną, internetową.
ARTzona w 2017 r. otrzymała piąty raz z rzędu dotację w ramach Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury, dzięki której zakończono proces
modernizacji, tworząc i wyposażając dwie nowe pracownie – pracownię muzyczną i
multimedialną międzypokoleniową pracownię kreatywną. Podniesiono także poziom
bezpieczeństwa obiektu poprzez montaż dodatkowego energooszczędnego oświetlenia na
zewnątrz budynku oraz modernizację systemu przeciwpożarowego i antywłamaniowego.
Nowymi kierunkami były: działalność edukacyjna w obszarach poszerzania dostępności
instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami oraz wolontariatu skierowana do
młodzieży. Najważniejszym nowym projektem z perspektywy dalszego rozwoju instytucji był
integracyjny projekt szkoleniowy pt. „Łączy nas ten sam świat”, wspierający integrację osób z
niepełnosprawnością sensoryczną i fizyczną poprzez ich aktywizację oraz edukację i
uwrażliwienie osób związanych z obszarem kultury, sztuki i działań społecznych. Projekt
rozpoczął nowy rozdział działalności animatorów, którzy teraz stoją przed ważnym zadaniem
wprowadzenia zmian programowych ale przede wszystkim mentalnych, które sprawią, że
instytucja stanie się w pełni dostępną dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi
(wzroku, słuchu) oraz niepełnosprawnościami ruchowymi.
W roku 2017 w instytucji działały prężnie dwa Kluby Rodziców (Mistrzejowicki Klub Rodziców
w Klubie Kuźnia, w dzielnicy XV oraz Klub Rodziców w ARTzonie OKN, w dzielnicy XVIII),
zorganizowano w nich 263 spotkań dla 4 919 osób.
NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY, AKCJE, WYDARZENIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNE:
ALTERNATYWNY PRZEWODNIK po Nowej Hucie
Projekt polegał na wydaniu tworzonej kolektywnie publikacji "Alternatywny przewodnik po
Nowej Hucie", składającej się z trzech części: intrygującego przedstawienia historii Nowej
Huty, tras nietypowych spacerów po Nowej Hucie, prezentacji ciekawych miejsc w Nowej
Hucie. Do współtworzenia publikacji zaproszone zostały osoby zaangażowane w życie
lokalnej społeczności - ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci,
miejscy aktywiści, historycy, artyści, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy, autorzy blogów. Publikacja – przygotowana w atrakcyjnej, minimalistycznej
formie graficznej, bogato ilustrowana fotografiami – zawiera streszczenia z języku
angielskim. Projekt został dofinansowany z Programu Patriotyzm Jutra Muzeum Historii

Polski w Warszawie, w jego ramach odbywały się też spacery edukacyjne oraz wykłady.
Przewodnik został wydany pod red. Jarosława Klasia, w nakładzie 4 000 egz. i bezpłatnie
rozprowadzany do bibliotek, stowarzyszeń, przewodników miejskich oraz dostępny w
siedzibie instytucji do odebrania przez osoby indywidualne.
23. DNI NORWIDOWSKIE
w kwietniu odbyło się kilka wydarzeń mających na celu przybliżenie twórczości naszego
patrona – wybitnego, wszechstronnego i ponadczasowego artysty m.in.: spektakl „Polend”
Grupy Teatralnej Ars Te, koncert „Absurdustra – Próba Norwida” Natalii Sikory aktorki Teatru
Polskiego w Warszawie, koncert „”Pomiędzy świtem a nocą” krakowskiego
multiinstrumentalisty Mateusza Kluzy, happening „Norwid na Centralnym” z udziałem
młodzieży XII LO im. Norwida, recytacja utworów Norwida w autorskiej interpretacji
Wojciecha Treli w Opactwie oo. Cystersów w Mogile. W przestrzeni miasta pojawiły się
plakaty z cytatami norwidowskimi, odsyłające do znaczeń ważnych także dziś.
22. NOWOHUCKA WIOSNA MUZYCZNA
Tradycyjnie maj rozbrzmiewał w Nowej Hucie muzyką za sprawą 22. Nowohuckiej Wiosny
Muzycznej, przy wsparciu finansowym Rady Dzielnicy XVIII – Nowa Huta. W ramach
wydarzenia odbyły się koncerty o różnej tematyce muzycznej, skierowane do słuchaczy o
różnych preferencjach muzycznych. Jak co roku festiwal cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Odbyły się następujące koncerty: RESINA–
Karolina Rec, ACO PROJECT, NA GÓRZE, KONCERT PASCHALNY w wykonaniu: Chóru i
Orkiestry Bazyliki oo. Cystersów w Mogile, Lidia Jazgar z zespołem Galicja, PIEŚNI MARYJNE
W ARANŻACJI TOMASZA CHMIELA - Chór i Orkiestra Krakowska Młoda Filharmonia – ZPSM
im. M. Karłowicza w Krakowie,. Jako wydarzenie towarzyszące w programie znalazł się
koncert GOSPEL NA SKAŁCE, w naszym Kinie Sfinks były wyświetlane filmy muzyczne, a w
Klubach Rodziców odbyły się koncerty dla dzieci.
MISTRZEJOWICKI SZLAK KULTUROWY
Ideą projektu było stworzenie szlaku kulturowego w oparciu o potencjał Mistrzejowic – XV
dzielnicy Krakowa, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Odbyły się wykłady, wycieczki,
konkursy i wystawy. Szlak został wyznaczony, a informacje o nim i znajdujących się na nim
obiektach są dostępne w wersji internetowej.
KOROWÓD NOWOHUCKI
Korowód Nowohucki to projekt realizowany od 2016 r. W 2017 r. od stycznia do czerwca
zorganizowano kilkukrotnie planszówkowe rozgrywki w grę Korowód Nowohucki. W lutym
dzięki współpracy z Wydziałem Promocji i Turystyki na reklamie mobilnej reklamującej akcję
znalazła się grafika Korowód Nowohucki prezentująca 20 postaci związanych z dziejami
dzielnicy. Reklama była eksponowana przez kilka miesięcy w różnych miejscach Nowej Huty.
10 czerwca 2017 r. aktorzy i przyjaciele Teatru Ludowego przebrani za postaci ukazane w
Korowodzie wraz z orkiestrą, nowohuckimi radnymi, przedstawicielami instytucji kultury,
mieszkańcami przeszli ulicami Nowej Huty na festyn z okazji święta dzielnicy. Tam miała
miejsce prezentacja wszystkich 20 postaci przedstawionych w Korowodzie. Widowisko
reżyserował Piotr Piecha z Teatru Ludowego. Korowód spotkał się z dużym
zainteresowaniem społeczności lokalnej i mediów (Gazeta Wyborcza Kraków, Dziennik Polski
Głos – Tygodnik Nowohucki), Radio RMF FM, Kronika TVP 3 Kraków.

RAZEM DLA HUTY 2018
Już po raz drugi Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida z Małopolskim Stowarzyszeniem
Miłośników Historii „Rawelin” oraz z innymi nowohuckimi instytucjami kultury,
organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i lokalnym biznesem zorganizowało
wydarzenie Razem dla Huty. W Centrum Administracyjnym Kombinatu (ul. Ujastek 1) oraz w
Muzeum Twierdzy Kraków – Forcie 49a „Dłubnia” (ul. Petöfiego 31) przygotowano wiele
atrakcji dla dużych i małych mieszkańców Krakowa i turystów. Organizatorzy z jednej strony
chcieli zwrócić uwagę na lokalne dziedzictwo kulturowe o niepewnej przyszłości, a z drugiej
pokazać możliwości wykorzystania obiektów. W programie imprezy znalazło się wiele
interesujących bezpłatnych wydarzeń m.in. warsztaty dla dzieci, pokazy filmów, prezentacje
lokalnego biznesu, gra terenowa w klimacie PRL-u „Zakątki Kombinatu”, wykład o
nowohuckim sporcie, spotkanie z aktorem Marcelem Wiercichowskim, II Nowohucki Bieg Po
Schodach, zwiedzania Centrum Dowodzenia pod Budynkiem S oraz schronie pod Budynkiem
oraz cztery koncerty.
ŁĄCZY NAS TEN SAM ŚWIAT. Integracyjny projekt szkoleniowy
Projekt wspierający integrację osób z niepełnosprawnością sensoryczną i fizyczną poprzez ich
aktywizację oraz edukację i uwrażliwienie osób związanych z obszarem kultury, sztuki i
działań społecznych (animatorzy kultury, pracownicy organizacji pozarządowych i instytucji
miejskich). W programie: integracyjne warsztaty filmowe dla osób z niepełnosprawnościami i
pełnosprawnych, szkolenia i warsztaty skierowane do osób pełnosprawnych związanych z
obszarem kultury i działań społecznych, m.in. warsztaty podstaw języka migowego i Kultury
Głuchych, szkolenie z obsługi widza z niepełnosprawnością wzroku, podstawy
audiodeskrypcji, warsztaty podstaw Alfabetu Lorma.
DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Organizacja wydarzeń dla osób niepełnosprawnych fizycznie, w ramach projektu
dofinansowanego przez MOPS i Fundację PZU, wspólnie ze stowarzyszeniem Towarzystwa
Ratowania Kultury w Nowej Hucie. W ramach projektu zrealizowano warsztaty taneczne oraz
imprezy: "Pierwsza taka zadyma w Nowej Hucie" – grill integracyjny oraz "Królowie disco" –
potańcówka. Projekt skierowany był do młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami
fizycznymi: niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz osób
poruszających się na wózkach inwalidzkich.
EKIPA DOBRA - Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w ARTzonie
Nowy projekt wzmacniający potencjał społeczny młodzieży, przygotowujący młodych ludzi
do pełnienia roli wolontariusza w instytucji kultury i aktywizujący do pracy na rzecz
społeczności lokalnej – polegający na realizacji ciekawych i oryginalnych warsztatów
podnoszących jej kompetencje oraz działaniach, w które zaangażowani są młodzi liderzy w
wieku 11-14 lat.
NOWOHUCKA KOLĘDA 2017. NORWID I PRZYJACIELE. DZISIAJ W BETLEJEM/PREMIERA
PŁYTY – 4.edycja bożonarodzeniowego projektu realizowanego przez Ośrodek Kultury im. C.
K. Norwida, dzięki wsparciu Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z udziałem przyjaciół i
współpracowników instytucji. 258 osób zaśpiewało i nagrało kolędę „Dzisiaj w Betlejem".
Przygotowano specjalny wideoklip, z udziałem wykonawców, wydano okolicznościową płytę
(1500 egz., rozprowadzana bezpłatnie). Nagranie zrealizowano w STYLOWA NOWA HUTA

STUDIO – studio nagrań w ARTzonie OKN (nagranie dostępne na kanale
YouTube/ARTzonaOKN). Premierowemu pokazowi nagrania towarzyszyło otwarcie wystawy
fotografii uczestników nagrania podczas realizacji.
KREATYWNA MASA KRYTYCZNA W ARTzonie
Projekt nawiązujący do społecznego ruchu rowerowego spotkania jak najliczniejszej grupy
osób zainteresowanych jednym tematem w jednym miejscu – w ramach KREATYWNEJ MASY
KRYTYCZNEJ – tematem były działania twórcze i sztuka, miejsce: ARTzona. Podczas
jednodniowego wydarzenia dzieci, młodzież i dorośli zostali zaproszeni do udziału w szeregu
otwartych działań kreatywnych – warsztaty artystyczne: animacja filmowa, sztuki plastyczne
(linoryt, malarstwo), rodzinne warsztaty DIY, projektowanie ogrodów domowych (ogrody
kieszonkowe/szycie).
NOWA HUTA ETNO WEEK
Wydarzenie promujące muzykę etniczną i kulturę ludową. W programie znalazły się:
warsztaty taneczne, plastyczne, muzyczne, folkloru słownego, animacji filmowej, etno jam
session i potańcówka. Realizacja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem STOG.
ZDROWE ŻYWIENIE = MĄDRE MYŚLENIE
W ramach miejskiej kampanii przeprowadzono 2 programy edukacyjne, adresowane do
mieszkańców Krakowa:
 MĄDRY CZŁOWIEK, ZDROWO JE – zorganizowano warsztaty edukacyjne propagujące
zdrowe żywienie dla klas I-III krakowskich szkół podstawowych. Zakończeniem
programu edukacyjnego był Quiz wiedzy o zdrowym żywieniu. Partnerami programu
byli: Bank Żywności w Krakowie, Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa w Krakowie,
Ekorodzice.pl
 AKADEMIA MAŁEGO ŁAKOMCZUCHA – zorganizowano cykl spotkań edukacyjnych
(wykładów i warsztatów ze specjalistami) zakończony konkursem żywieniowym dla
rodzin, przeprowadzonym na profilu fb instytucji. Program skierowany był do
rodziców małych dzieci (1-3 l.)
NOWOHUCKI FESTIWAL FILMOWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FilmON
II edycja organizowana przez Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie oraz Kino Sfinks. W
festiwalu wzięło udział 6 szkół i placówek z całej Małopolski. Do konkursu stanęło 8 filmów,
które miały formę krótkich fabuł, dokumentów i reportaży. Oprócz pokazu konkursowego,
odbył się również popołudniowy, otwarty seans dla publiczności a także 3 dopołudniowe
seanse dla szkół.
500. WYDANIE NOWOHUCKIEJ KRONIKI FILMOWEJ
Uroczysta premiera jubileuszowego odcinka, przygotowanego specjalnie przez wszystkie
ekipy aktualnie tworzące NKF, połączona z prezentacją najciekawszych felietonów z
ubiegłych lat oraz spotkaniem z jej twórcami.
WALCOWNIA 2017. NOWOHUCKI PRZEGLĄD KINA NIEZALEŻNEGO.
Jednodniowy przegląd najciekawszych dokonań nowohuckich twórców ostatnich lat, w
trakcie którego widzowie zobaczyli 10 filmów i mieli szanse porozmawiać z ich twórcami.

SIMPLE LIVE – DOKUMENT W SFINKSIE
Nowy cykl prezentujący najlepsze pełnometrażowe filmy dokumentalne ostatnich lat, które
opisują otaczającą nas rzeczywistość i jej przemiany; mówią o starości, samotności w tłumie,
o nacjonalizmie, o chorobach duszy i pogoni za marzeniami.
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „KROPKA” DLA DZIECI
Wyjątkowy projekt skierowany do najmłodszych widzów. Raz w miesiącu oglądają oni
specjalnie wybrany, wartościowy film, o którym potem rozmawiają z osobą prowadzącą DKF.
AKADEMIA FILMOWA NAJMŁODSZEGO WIDZA dla grup przedszkolnych i klas I-III oraz
AKADEMIA FILMOWA MŁODEGO WIDZA dla klas IV-VI – edukacyjne projekty
dofinansowane z Filmoteki Narodowej
ŚWIĘTO KINA
Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił 9 i 10 XII Świętem Kina. W kinach, które wzięły udział w
akcji, bilety kosztowały tylko 12,00 zł. Zasadą było też wyświetlanie przynajmniej jednego
tytułu polskiego. W Sfinksie była to „Cicha noc” w reżyserii Piotra Domalewskiego.
HEROINA BOHATERKA. 3. Festiwal Kobiet 2017
Na 3. edycję trwającego tydzień Festiwalu Kobiet w Nowej Hucie złożyły się m. in. bezpłatne
spotkania, warsztaty i wydarzenia skierowane do kobiet (m. in. warsztaty coachingowe,
relaksacyjne, taneczne, artystyczne, DIY, kurs WenDo).
NATURALNIE RODZINNIE 2017 – 4. edycja
Wiosenny cykl bezpłatnych warsztatów, spotkań i imprez dla rodziców oczekujących dziecka,
rodziców i opiekunów małych dzieci. W programie: spotkania dot. idei rodzicielstwa
bliskości, wspomagania rozwoju niemowlęcia, warsztaty DIY, artystyczne, koncerty, spektakl
teatralny, spotkania promujące zdrowy i ekologiczny styl życia.
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ BLISKOŚCI 2017 w Krakowie – 7. edycja
Jesienne całotygodniowe wydarzenie dla dzieci i rodziców promujące zdrowy i ekologiczny
tryb życia oraz idee rodzicielstwa bliskości. Cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych i
artystycznych, spotkań, wykładów i imprez towarzyszących dla rodziców i opiekunów małych
dzieci oraz rodziców oczekujących dziecka.
22. EDYCJA KONKURSÓW PROJEKTU MIASTO–OGRÓD
Do konkursów pod patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa: „Ogrody
sąsiedzkie” i „Pnącza dla Krakowa” wpłynęło 58 zgłoszeń ogrodów i 8 stanowisk pnączy. W
czerwcu odbyły się przeglądy ogrodów i stanowisk z pnączami, a sierpniu w Ogrodzie
Botanicznym UJ – uroczyste zakończenie 22. edycji projektu oraz prezentacja wystawy
fotograficznej z nagrodzonych i wyróżnionych ogrodów i stanowisk z pnączami. Wydarzeniu
towarzyszył spacer po Ogrodzie Botanicznym oraz Spotkanie Miłośników Ogrodów w sali
wykładowej Collegium Śniadeckiego.
7. EDYCJA PROJEKTU OGRODY NOWEJ HUTY
Projekt zagospodarowywania terenów zielonych realizowany wraz z mieszkańcami Nowej
Huty w partnerstwie z firmą ArcelorMittal Poland S.A. W roku 2017 zrealizowano: 9 spotkań i

konsultacji projektowych, 3 akcje sadzenia roślin – nasadzono ok. 1300 szt. roślin. Powstały 2
projekty zieleni wraz z planami pielęgnacji (uprządkowanie wnętrz osiedlowych o
powierzchni ok.20 arów). Miały miejsce 2 uroczyste otwarcia ogrodów: przy Zespole Szkół
Specjalnych, os. Sportowe 28 oraz na os. Złotej Jesieni 11a i 11b.
CZY WIESZ, CO JESZ? PODSTAWY O ZDROWYM ODŻYWIANIU
Całoroczny program edukacyjny skierowany do krakowskich szkół wszystkich szczebli,
którego celem było zwrócenie uwagi na potrzebę zdrowego i świadomego odżywiania.
Program realizowany był w partnerstwie z Wydziałem Kształtowania Środowiska UMK oraz
Małopolską Wyższą Szkołą im. Józefa Dietla w Krakowie i składał się z: wykładów
tematycznych, części badawczej – opracowania raportu oceny świadomości problemu,
samodzielnych uczniowskich działań edukacyjnych będących przygotowaniem do 24.
Turnieju Wiedzy o Środowisku.
24. TURNIEJ WIEDZY O ŚRODOWISKU i 25. SPOTKANIE MŁODYCH EKOLOGÓW
– wydarzenia zorganizowane przez Pracownię Animacji Ekologicznej OKN – włączone w
ogólnokrakowskie obchody Dnia Ziemi 2017. W kwietniu odbył się 24. Turniej Wiedzy o
Środowisku, w którym uczestniczyło 145 uczniów z 11 szkół. Nagrodą główną w Turnieju była
Wielka Majówka w Ojcowskim Parku Narodowym; wyjazd edukacyjno-rekreacyjny dla
laureatów 24. Turnieju Wiedzy o Środowisku. Wyniki Turnieju ogłoszono 25 kwietnia 2017 r. w
Krużgankach Bazyliki oo. Franciszkanów w Krakowie podczas 25. Spotkania Młodych Ekologów.
LOVE ROWER 2017 – ŚWIĘTO ROWEROWE W NOWEJ HUCIE
Tygodniowe wydarzenie skierowane do miłośników jednośladów i tematyki rowerowej,
zarówno tych dużych jak i najmłodszych. W programie znalazły się: Nowohucki Piknik
Rowerowy, wycieczka rowerowa po Nowej Hucie, warsztaty podstawowej naprawy i
konserwacji roweru, warsztaty artystyczne o tematyce rowerowej, joga dla rowerzystów,
twórcze rodzinne warsztaty, strefa bezpiecznej jazdy na rowerze, gry i zabawy na świeżym
powietrzu, koncert i taneczna zabawa, kino plenerowe. Partnerzy główni wydarzenia:
ArcelorMittal Poland S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A., Rada Dzielnicy XVIII Nowa
Huta.
EDUKACJA REGIONALNA
 OD WANDY DO SENDZIMIRA – w kwietniu zakończyła się 16. edycja projektu
edukacyjnego o charakterze konkursowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a
od września przystąpiono do realizacji kolejnej edycji. Uczniowie biorący udział w
projekcie, mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat bogatej historii,
tradycji i kultury terenów wchodzących w skład 5. nowohuckich dzielnic.
 działania promujące edukację regionalna wśród dzieci przedszkolnych i
wczesnoszkolnych:
POLSKI ROK OBRZĘDOWY: Obrzędy Wielkiej Nocy – Palmy, Pucheroki, pisanki, Dawne
i współczesne zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia
18. MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD TAŃCA LUDOWEGO Krakowiaczek – o krakowską czapkę
7. MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZABAW LUDOWYCH – o zielonego smoka.

SPOTKANIA AUTORSKIE realizowane przez Biblioteki OKN:
 Spotkania: z A. Stasiukiem, z Waldemarem Cichoniem, z Anną Kamińską zostały
zrealizowane we współpracy z Instytutem Książki w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki
(dwie biblioteki OKN prowadzą 4 DKK: 2 dla dorosłych, dla młodzieży dla dzieci).
 Spotkania z Dariuszem Grochalem, z Agnieszka Wolny-Hamkało zostały zrealizowane w
ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci.
KONCERTY
zorganizowane przez OKN dedykowane były szerokiej publiczności o zróżnicowanych gustach
muzycznych – od seniorów po publiczność dziecięcą: koncerty w ramach festiwalu
Nowohucka Wiosna Muzyczna i cyklu Odbiornik Live, koncerty muzyki klasycznej
orgaznizowane z Krakowska Filharmonią, koncerty gospel, operetkowe, dziecięce, koncerty
okolicznościowe oraz koncerty muzyki poważnej, odbywające się w nowohuckich kościołach
z cyklu: Koncerty na Szklanych Domach, Koncerty Mistrzejowickie – w sumie zrealizowanych
zostało 66 muzycznych wydarzeń.
WYSTAWY:
w roku 2017 w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w 3 miejscach wystawienniczych: Galerii
OKN, Galerii ARTzony i Galerii m w Klubie Kuźnia zostały zorganizowane i zaprezentowane 54
wystawy, odbyły się też 32 wernisaże.
PARTNERSTWO I WSPÓŁDZIAŁANIE:
instytucja współpracowała z placówkami edukacyjnymi (przedszkolami i szkołami wszystkich
szczebli), radami
dzielnic nowohuckich, organizacjami pozarządowymi m.in.
stowarzyszeniami: Rawelin, Gospel, Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie, STOG,
Gaudium et Spaces, Monar, Nowa Huta Teraźniejszości i fundacjami: FAR, 4 Alternatywy,
Nowe Centrum, Otwarty Plan, Fundusz Partnerstwa), nieformalnymi grupami społecznymi,
nowohuckimi parafiami, a także: Muzeum Historycznym – oddział Dzieje Nowej Huty,
Teatrem Ludowym, Filharmonią Krakowską, UMK – Wydziałem Promocji i Turystyki i
Wydziałem Kształtowania Środowiska, Zarządem Zieleni Miejskiej, Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Ogrodem Botanicznym UJ, Instytutem Kultury UJ, Krakowskim
Holdingiem Komunalnym S.A. i firmą ArcelorMittal Poland.
Rok 2017 był 62. rokiem działalności instytucji, której oferta programowa była
kreowana i oparta o ścisłą współpracę z organizacjami, grupami oraz przedstawicielami
środowiska lokalnego. Kontynuowano sprawdzone w poprzednich latach projekty i działania,
zrealizowano także wiele nowych przedsięwzięć, których celem była aktywizacja
społeczności lokalnej Nowej Huty oraz szeroko pojęta edukacja kulturalna. Działaniom
animacyjnym towarzyszyła bogata oferta form stałych, adresowana do wszystkich grup
wiekowych. Nastąpiło poszerzenie kompetencji pracowników,
pozyskanie nowych
partnerów, stworzenie nowych grup zainteresowań i uatrakcyjnienie oferty programowej.
Szczegółowe informacje o wszystkich zorganizowanych w tym okresie wydarzeniach, a także
realizowanych formach stałych można znaleźć na www.okn.edu.pl

