Ośrodek Kultury
Kraków-Nowa Huta

20 lat i znacznie więcej

Opowieści z historią w tle

O

środek Kultury Kraków-Nowa Huta powstał 20 lat temu.
Utworzenie nowej instytucji polegało na połączeniu odrębnych placówek – klubów działających na terenie Nowej Huty.
Pierwszym dyrektorem był Bartłomiej Juszczyk. Każdy z klubów miał już wówczas swoją własną historię, miejsce i przyjaciół. Tak więc zdarza się, że niektóre kluby pamiętają niemal
początki powstania Nowe Huty, ponieważ często zbudowano
je z inicjatywy i dzięki pracy okolicznych mieszkańców, którzy
realizację potrzeb kulturalnych wzięli we własne ręce. Warto
zwrócić uwagę na siedziby klubów – niektóre to miejsca naprawdę wyjątkowe. Choćby w Łuczanowicach – tam, gdzie kiedyś hrabia A. Mycielski organizował bale, dziś dzieci uczą się
języka angielskiego.
Bez względu na odrębność miejsc, ludzi czy działalności łączy nas jedno. Zawsze działamy
na rzecz mieszkańców, lokalnych społeczności zarówno w wąskim rozumieniu – skupionych wokół danego klubu jak i całej Nowej Huty. Stąd też obok pracy w środowisku realizujemy wydarzenia adresowane także do szerszej publiczności. Bez względu na wiek odbiorcy, naszym celem
niezmiennie jest zapewnienie, aby czas z Ośrodkiem Kultury był zawsze czasem spędzonym
radośnie, twórczo i ciekawie.
Serdecznie zapraszam do lektury niniejszego e-booka, który jest krótką prezentacją historii
i działalności Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
Małgorzata Jezutek
Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków–Nowa Huta
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środek Kultury Kraków-Nowa Huta jest gminną instytucją kultury. Prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury w 12 klubach środowiskowych na terenie Nowej Huty.
Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką; tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
a także rękodzieła ludowego i artystycznego; gromadzenie,
dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr
kultury – (wyj. ze Statutu Ośrodka Kultury).
Te cele Ośrodek Kultury realizuje poprzez organizowanie
i tworzenie warunków do zespołowego uczestnictwa w kulturze, różnorodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych. Między
innymi organizuje:
• spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania i inne imprezy o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym,
• kluby, koła, zajęcia świetlicowe, sekcje, zespoły zainteresowań
i pracownie specjalistyczne,
• kursy, warsztaty, seminaria itp.
Adresatami działalności Ośrodka Kultury są przede
wszystkim społeczności lokalne skupione wokół klubów. Ale
nie tylko. Ośrodek organizuje także większe imprezy plenerowe głównie we współpracy z nowohuckimi dzielnicami, m.in.
cykle koncertów Nowa Huta. Dlaczego Nie?! oraz Muzyczne
Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich.
Wydarzenia z cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! są ważnym
dla Nowej Huty projektem kulturalno-społecznym, gromadzącym za każdym razem kilkutysięczną widownię. Imprezy
odbywają się zgodnie z rytmem pór roku i nawiązują do charakteru różnorodnych przestrzeni koncertowych. W atrakcyjnych obiektach i plenerach na terenie Nowej Huty uczestnicy
imprez mają możliwość spotkania z artystami polskiej estrady,
będącymi wykonawcami różnych gatunków muzycznych (od
piosenki poetyckiej przez muzykę folkową, klasyczną, szantową po muzykę rozrywkową). Projekt Nowa Huta. Dlaczego
Nie?! realizowany jest od 2004 roku. Do tej pory odbyło się 28
koncertów, na których wystąpiły największe polskie gwiazdy
estrady. Poprzez koncerty promowana jest cała Nowa Huta,
a także najbardziej wartościowe jej części. Ponadto, w ramach
cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! odbyły się 2 projekcje filmowe: Świadectwo wg książki kard. Stanisława Dziwisza oraz Po-

Nowa Huta. Dlaczego Nie?! Koncert na głos i ręce.
Fot. M. Ziemiańska
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piełuszko. Wolność jest w nas. Pomysłodawcą i koordynatorem
projektu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! jest poseł Ireneusz Raś,
dyrektorem artystycznym – Lidia Jazgar, a współorganizatorem Porozumienie Dzielnic Nowohuckich. Więcej o cyklu dowiedzą się Państwo ze strony: www.nhdn.pl
Drugim ważnym projektem muzycznym realizowanym
przez Ośrodek Kultury przy wsparciu Dzielnicy XVII Wzgórza
Krzesławickie są Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich – cykl koncertów muzyki poważnej, organizowanych od
2006 r. Jego współorganizatorami są Parafia Miłosierdzia Bożego i Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Zasadniczym
celem koncertów objętych honorowym patronatem Księdza
Kardynała Stanisława Dziwisza, jest promocja muzyki poważnej
o inspiracji religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki
organowej. Do udziału zapraszani są również: instrumentaliści,
wokaliści, zespoły kameralne, chóry, orkiestry i aktorzy. Koncerty odbywają się zgodnie z rokiem liturgicznym, wykonywane
podczas nich utwory to zazwyczaj dzieła wielkich artystów, nawiązujące do poszczególnych okresów tego roku. Różnorodność
wykonawców sprawia, że każdy kolejny koncert jest oczekiwany
z ciekawością. Więcej na www.muzycznespotkania.pl
Ośrodek Kultury Kraków–Nowa Huta jest także współorganizatorem Nowohuckiej Akademii Seniora. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Nowej Huty oraz Ośrodka
Kultury Kraków-Nowa Huta. Akademia rozpoczęła działalność
w lutym 2010 r. W roku akademickim 2011/2012 zapisało się
prawie 200 osób, nie tylko z Nowej Huty, ale z całego Krakowa
i okolicznych miejscowości. Ta liczba najdokładniej pokazuje,
jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy skierowane do środowiska seniorów.
W ramach Akademii prowadzimy rozmaite zajęcia: lektorat języka angielskiego i niemieckiego, kurs komputerowy dla
początkujących, zajęcia ruchowe: gimnastyka i joga, rękodzieło
artystyczne oraz kurs fotograficzny. Oprócz kursów, Akademia
organizuje bezpłatne wykłady z różnych dziedzin np. psychologia, sztuka, zdrowie, historia, ekologia, podróże itp. Z wykładami gościli już u nas m.in.: L. Mazan, M. Czuma, prof. M. Rożek, dr J. Orzechowski, dr P. Bąbel. Ponadto w ofercie Akademii
znajdują się wycieczki oraz spotkania z kulturą, czyli wyjścia do
krakowskich instytucji kultury, tj. filharmonii, opery, teatrów,
muzeów. Szczegółowe informacje o Nowohuckiej Akademii
Seniora na stronie www.przyjacielenowejhuty.pl
Więcej o Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta dowiedzą się Państwo odwiedzając naszą stronę internetową
www.krakownh.pl

Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzesławickich.
Fot. G. Wawrzonek
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Klub Aneks

Klub Aneks ma bardzo reprezentacyjną i bogatą w historię siedzibę. To Dwór w Łuczanowicach.

Od

XVI wieku wieś Łuczanowice stanowiła własność
rodu Żeleńskich z Żelanki, którzy należeli do Braci
Polskich, a po wypędzeniu tych ostatnich stali się wyznawcami kalwinizmu. Stary, barokowo-klasycystyczny dwór wybudowany w 1787 r. był budynkiem modrzewiowym otynkowanym. Pożar, którego daty bliżej nie znamy, strawił jego
większą część. Do ocalałych po pożarze resztek dobudowano
z początkiem XX w. dwór z piaskowca i cegły, a pozostałości
drewnianych zabudowań ostatecznie rozebrano w 1952 r.
Po zakończeniu II wojny światowej dwór został oddany
przez władze pod opiekę Gromadzkiej Radzie Narodowej
w Kocmyrzowie. W budynku znajdowały się wówczas pomieszczenia mieszkalne, kapliczka, sklep oraz Klub Książki
i Prasy Ruch wraz ze świetlicą, przy której od roku 1964
działało Koło Związku Młodzieży Wiejskiej. Klub stał
się centrum kulturalnym, odbywały się w nim zebrania,
odczyty, dyskoteki, konkursy, imprezy okolicznościowe.
Przyszedł pamiętny rok 1974, gdy wieś Łuczanowice została przyłączona do dzielnicy Krakowa – Nowej Huty.
I tak oto od 1974 r. Klub stał się już krakowską instytucją kultury, która prowadziła swoją działalność aż do roku
1981. W tym bowiem roku, na skutek wprowadzenia stanu
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wojennego, zawieszono działalność kulturalno-oświatową.
Okres stanu wojennego i lat po nim następujących był ciężki dla Nowej Huty, najmłodszej dzielnicy Krakowa, która
wpisała się także w działalność przeciwko reżimowi komunistycznemu i wielokrotnie za tą działalność była karana
przez przedstawicieli ówczesnych władz, wprowadzających
różnorakie restrykcje.
Po latach okrojonej działalności kulturalnej w 1987 r.
kierownikiem Klubu została Pani Barbara Durczyk. Od tego
momentu Aneks odżył. Organizowano wernisaże, przeglądy, powstał Klub Rodzin, w ramach którego organizowane były wycieczki rodzinne do Zakopanego, w Bieszczady,
do Łętowni, w Beskidy. Uprawiano też wspólnie siatkówkę.
W 1988 r. rozpoczęto zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego, a ich uczestnicy, przez wszystkie lata działalności, uzyskiwali i uzyskują
wiele nagród w różnorodnych konkursach.
W 1988 r. do Klubu sprowadzono książki w ilości 150 egzemplarzy, a przez lata ilość wzrosła do 850 woluminów oraz zaowocowała ścisłą współpracą z Nowohucką Biblioteką Publiczną.
W 1991 r. Klub stał się częścią Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta i od tamtej pory działa w jego strukturach. Rozpoczęła się nowa epoka dla Klubu Aneks, epoka naznaczona
coraz to nowymi pomysłami, które były ciepło przyjmowane
przez mieszkańców.
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W 1995 r., w ramach popularyzowania kultury, zorganizowane zostało pierwsze wspólne wyjście do teatru. Z czasem popularność tej formy wzrosła. Chętnych przybywało,
a w najlepszym okresie grupa sięgnęła pięćdziesięciu osób.
Cztery lata później, w 1999 r., nawiązana została współpraca z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, co
zaowocowało rozwojem zajęć dla pań, które chętnie uczyły
się dekorować stoły czy robić stroiki świąteczne. Zainteresowanie tymi zajęciami było olbrzymie.
Klub Aneks zawsze włączał się w inicjatywy kulturalne
o wymiarze szerszym niż tylko obszar własnej działalności, dlatego w 2001 r. po raz pierwszy wziął udział w Wielkiej Paradzie Smoków. Wieloletnie starania przyniosły
owoce i w 2011 roku jury Parady wyróżniło Klub Aneks
II nagrodą za najpiękniejszego Smoka XI Wielkiej PGNiG
Parady Smoków.
Przez ostatnie 20 lat w Klubie Aneks gościło wiele
znakomitych osobistości, między innymi: Janusz Kulig –
rajdowy mistrz polski, Andrzej Sikorowski – poeta i piosenkarz, Jan Blecharz – psycholog znanych sportowców,
Piotr Piecha – aktor, Lidia Jazgar – wokalistka zespołu
Galicja, Elżbieta Zechenter-Spławińska – poetka, Elżbieta
Mycielska-Dowgiałło – córka prof. Andrzeja Mycielskiego i inni.

Klub Aneks kontynuuje sprawdzone od lat i popularne
formy działalności, ale także proponuje nowe. Dla przedszkolaków organizowane są tu warsztaty plastyczne, konkursy recytatorskie, przeglądy twórczości. Od kilku lat w Klubie Aneks odbywa się konkurs recytatorski Mój Świat dla
uczniów szkoły podstawowej.
Prowadzone są kursy języka angielskiego, niemieckiego, warsztaty plastyczne, zajęcia taneczne, aerobik,
gimnastyka rehabilitacyjna, karate. Dużym powodzeniem
cieszą się wyjścia do kina i teatru, na koncerty i wystawy.
Panie chętnie uczestniczą też w różnego rodzaju warsztatach. Od 2005 r. w czasie wakacji organizowane są wyjazdowe plenery malarskie dla dzieci. Nie brakuje również
imprez okolicznościowych, w których mieszkańcy Łuczanowic i okolic licznie biorą udział. Jedną z większych
imprez plenerowych były Dożynki Miejskie z udziałem
Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, które
odbyły się w 2008 r.
Klub Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, to
historia, tradycja, ale także i współpraca z lokalną społecznością, bo przecież to właśnie dla mieszkańców Klub działa, a oni doceniają tę działalność poprzez swoje zainteresowanie jego ofertą – nie tylko przez ostatnie 20 lat.

Dzień Łuczanowic – Piraci z Łuczanowic – 2011 r. Fot. P. Smolik

Zajrzyj do Huty – impreza organizowana wspólnie z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa o. Nowa Huta – 2010 r. Fot. arch. Klubu

Warsztaty rękodzielnicze w ramach Akademii wolnego czasu
– 2010 r. Fot. archiwum Klubu

Dożynki Miejskie w Łuczanowicach – 2008 r. Fot. G. Ziemiański
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Klub Dukat

Klub Dukat to kolejna historia miejsca związanego
z Ośrodkiem Kultury Kraków-Nowa Huta, która sięga
dalej niż 20 lat. To przykład tego jak ważni są ludzie,
że to odbiorcy kształtowali i kształtują nasz Ośrodek.
Czasem, jak w przypadku Klubu Dukat, niemal bezpośrednio. Historia pokazuje, że jeśli są chęci, można
zrobić wszystko.

G

rębałów zawsze słynął z ludzi pomysłowych, z zacięciem
społecznikowskim, potrafiących zintegrować wokół siebie innych. Należy podkreślić, że wszelkiego typu inicjatywy
omawiano wówczas na tzw. zebraniach gromadzkich, które
często odbywały się w gospodarstwie pana Stanisława Łacha. Ustne relacje przekazują, że pomysł zbudowania Domu
Ludowego zrodził się właśnie tam. Wśród osób, których nie
można pominąć przypominając tamten czas, znajdują się
Władysław i Stanisław Łachowie, Walenty i Antoni Florkowscy, Jan i Karol Nowak. Dom Ludowy miał stać się miejscem
spotkań mieszkańców, gdzie mogliby załatwiać ważne dla
osiedla sprawy i spędzać wolny czas.
Pomysł zbudowania Domu Ludowego spodobał się tak
bardzo, że nie trzeba było zbyt długo czekać na przystąpienie
do jego realizacji. Podjęta inicjatywa zyskała przychylność
pani Anny Siatkowskiej, pełniącej ówcześnie funkcję kierownika Wydziału Kultury Rady Narodowej. Stała się ona dobrym
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duchem tej idei. Dzięki jej wsparciu oraz determinacji mieszkańców, szybko przystąpiono od słów do czynów i wkrótce
z cegły pozyskanej z rozbiórki junackiego miasteczka zaczął
powstawać dom: od chwili powstania - świadek historii osiedla. Do pomocy włączył się każdy, kto czuł, że takie miejsce
jest potrzebne. Pierwszym społecznym kierownikiem budowy został Władysław Łach.
Oficjalne otwarcie budynku, w którym obecnie mieści się
Klub Dukat, nastąpiło w dniu 8 lutego 1959 r., a pierwszym
społecznym kierownikiem świetlicy został Jan Cygan.
Od samego początku istnienia miejsce to tętniło życiem.
To tutaj Grębałów świętował Dzień Kobiet, tradycyjne dożynki, Sylwestra. Tutaj też mieszkańcy osiedla załatwiali dla swojej społeczności najistotniejsze sprawy: podejmowano decyzje
w sprawie kanalizacji, dróg wewnętrznych czy telefonizacji. Tutaj rodziły się projekty i postanowienia, które zmieniały Grębałów w nowoczesne, przyjazne dla mieszkańców osiedle.
Początki działalności nierozerwalnie związane były
z obecnością na terenie świetlicy organizacji i związków takich jak: Liga Kobiet, Koło Gospodyń Wiejskich czy Kółko
Rolnicze, a także Liga Przyjaciół Żołnierza czy późniejszy
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
Często odbywały się zebrania, spotkania, kursy, zajęcia
z kroju i szycia, szydełkowania czy cieszący się największą
popularnością kurs gotowania.
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Dzień Kobiet w Klubie Dukat – 2007 r. Fot. Janusz Rojek

Festyn Rycerski w Zielonym Jarze – 2000 r. Fot. Janusz Rojek

Swoją siedzibę miał w tym miejscu także Klub Sportowy
Grębałowianka, który nie posiadając własnej bazy lokalowej,
korzystał z pomieszczeń świetlicy. Trzeba wiedzieć, że młodzież grębałowska garnęła się do sportu. Kto nie grał w jakiejś
drużynie piłkarskiej, to z pewnością odwiedzał świetlicę, by
zagrać w tenisa stołowego czy szachy. W historii świetlicy był
również okres, kiedy to jej część widowiskowa zaadaptowana została na kino Balladyna. Okres ten, choć nie trwał zbyt
długo, jednak na dobre zapisał się w pamięci mieszkańców
Grębałowa i okolic. Tutaj bowiem, nie wyjeżdżając daleko,
można było obejrzeć ówczesne filmy kinematografii ojczystej
czy zagranicznej, przede wszystkim radzieckiej.
W świetlicy przez kilka lat funcjonowała tzw. klubokawiarnia – Klub Prasy i Książki Ruch1, gdzie można było się napić
kawy czy herbaty, poczytać gazety, jak również zrobić drobne
zakupy. Po kilkudziesięciu latach świetlica zyskała nową nazwę:
Klub Dukat, którą posługuje się do dnia dzisiejszego. Od 1991 r.
Klub wszedł w struktury Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta,
co pozwoliło na rozpoczęcie nowego etapu w historii Klubu.
W 1994 r. z inicjatywy Władysława Wyki, Zygmunta Kiszki
i Andrzeja Raźnego, powołano do życia Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjne Dukat-Grębałów. Dzięki jego
działalności powstało zaplecze sportowe z boiskiem do siatkówki i koszykówki oraz kort tenisowy z pokryciem asfaltowym.
Całość obiektu została zabezpieczona ogrodzeniem przez młodzież Grębałowa. Ostatnio obiekt ten zyskał nowe urządzenia,
a kort tenisowy zamieniony został na ogródek jordanowski.
Klub był i jest miejscem, gdzie wielokrotnie goszczono
znane osobistości, między innymi: pierwszego premiera
demokratycznie wybranego rządu polskiego, Tadeusza Mazowieckiego, posłów na Sejm: Jana Rokitę, Jana Okońskiego,
Edwarda Nowaka, Mieczysława Gila, Ireneusza Rasia, senatorów: prof. Andrzeja Gołasia, Piotra Boronia, a także władze
Miasta Krakowa i dzielnicy. Oprócz władz politycznych czy
samorządowych, Klub gościł wielokrotnie znanych artystów
krakowskich, którzy mieli swoje wieczory autorskie w powołanym do życia w 2010 r., saloniku poetyckim.
Dziś Klub Dukat nie zaprzestaje aktywnej działalności,
warto wspomnieć o Klubowej Grupie Poetica, która poprzez
poezję, muzykę, słowo dba o patriotyczny i duchowy rozwój
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Święto Niepodległości – bieg uliczny – 2007 r. Fot. Janusz Rojek

środowiska Grębałowa. Grupa wielokrotnie koncertowała na
forum publicznym, choćby recytując teksty Jana Pawła II na
koncercie Pod Oknem Papieskim 16.10.2011 r. w Krakowie,
a jej występ transmitowany był przez stacje telewizyjne.
Ważnym dniem w roku jest 6 lipca – dzień święta osiedla Grębałów, obchodzony corocznie przy ścisłej współpracy
z Towarzystwem Przyjaciół Grębałowa. Do ciekawych inicjatyw, kontynuowanych od wielu lat należy konkurs Ogródek
przed domem. Założeniem konkursu jest zachęcenie mieszkańców pobliskich osiedli do dbania o najbliższe otoczenie.
Efekty oczywiście są widoczne – z roku na rok coraz piękniejsze przydomowe ogródki. Niezmiennym powodzeniem
cieszą się tematyczne wycieczki historyczne: dwory i pałace,
czy klasztory i kościoły związane z Nową Hutą.
Klub Dukat jest miejscem, gdzie kultywuje się tradycję
i uczy patriotyzmu, organizując od kilkunastu lat uroczyste
obchody Święta Niepodległości.
Jest również miejscem, gdzie nie zapomina się o dobrej
zabawie i humorze, ale także o refleksji, na przykład podczas
poetyckich programów.
1 Kluby „Ruchu” były organizowane na wsi w latach 1960-tych i 70-tych. W dniu
11.10.1964 r. liczba wiejskich Klubów „Ruchu” sięgnęła 5000 za sprawą otwarcia
placówki w Łopuszce Wielkiej. W odróżnieniu od podobnych Klubów Rolnika
(prowadzonych przez GS „SCh”), Kluby „Ruch” prowadziły sprzedaż prasy, książek
i drobnych artykułów – w asortymencie podobnym jak kioski „RUCH” – źródło:
Wikipedia (przyp. red.)
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Klub Herkules

Trzeci z opisywanych Klubów mieści się w osiedlu Branice, miejscu o niezwykle bogatej historii.

P

ierwsza wzmianka o Branicach w dokumentach pochodzi z 1250 r. Właścicielami ówczesnej wsi byli potężni
Świebodzice-Gryfici, których potomkowie wywodzący się
od Wierzbięty z Branic, przyjęli nazwisko Branickich. Rodzina Branickich była właścicielami wsi aż do wygaśnięcia
rodu w końcu XVIII w. Jako ciekawostkę warto zaznaczyć,
że w wieku XV przez krótki czas właścicielami części wsi
stali się mieszczanie krakowscy Wierzynkowie. W XIX w.
Branice należały do rodziny Badenich, wówczas do Branic
należały przysiółki: Stryjów, Chałupki, Holendry i Wola
Rusiecka. W okresie II wojny światowej w pałacu w Branicach ukrywała się wybitna polska pianistka Halina Czerny-Stefańska. Po wojnie w latach 1949–1954 w części Branic
zlokalizowano kombinat metalurgiczny Huty im. Lenina.
I właśnie to ostatnie wydarzenie wiąże się mocno z Klubem Herkules, którego historia łączy się z historią budowania Huty im. Lenina oraz budową kanału Suchy Jar na
potrzeby kombinatu.
Na terenie, na którym mieści się obecnie Klub Herkules
wybudowano 7 drewnianych baraków, w których mieszkali
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robotnicy budujący kanał. Kanał powstawał w latach od 1947
do 1952 r.
W jednym z baraków drewnianych, na miejscu obecnie
murowanego budynku, znajdowała się stołówka oraz sklep.
Po zakończeniu budowy kanału sześć baraków rozebrano,
a jeden, na wniosek sołtysa Antoniego Jelenia, zostawiono
z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową pod nazwą Klub
Książki i Prasy. Potrzeby jednak rosły, a drewniany barak zastąpił murowany budynek.
Głównymi pomysłodawcami i inicjatorami budowy
nowej, murowanej świetlicy byli: Andrzej Rozpędzik, Stanisław Ropa, Teofil Wilkosz. Świetlicę wybudowano w czynie społecznym przy dużym zaangażowaniu mieszkańców
Branic. W 1971 r. furmankami zwożono ze żwirowni materiał na nową świetlicę. Miejsca pod fundamenty kopali zawodnicy klubu sportowego. Ściany budynku wybudowano
z pustaków, natomiast materiał na sufit i dach pozyskano
z rozbieranego hotelu robotniczego Meksyk, który znajdował się naprzeciwko bramy wjazdowej nr 5 prowadzącej do
kombinatu. Budowę zakończono w 1973 r.
W ówczesnym klubie Książki i Prasy Ruch działał Związek Młodzieży Socjalistycznej, Koło Gospodyń Wiejskich,
Klub Sportowy Orlęta oraz kawiarnia. Wystawiano tutaj
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Dożynki Osiedlowe w Branicach – koniec lat 70.
Fot. archiwum Klubu

Zabawa karnawałowa dla dzieci – 1984 r. Fot. archiwum Klubu

Dożynki Osiedlowe w Branicach – 1980 r. Fot. archiwum Klubu

przedstawienia dla mieszkańców np. Jeśli nie wrócę, w polu
znajdziesz mój grób, Balladyna, Sabcia Czepalkowska, Kolędnicy. Organizowano również dożynki, wycieczki, zajęcia
świetlicowe, kursy gotowania, szycia, a także prowadzono
szkolenia dla rolników. W Klubie działała prężnie biblioteka
prowadzona przez nauczycielkę i jednocześnie kierownika klubu
panią Wandę Pęgiel.
W 1991 r. Klub Herkules został włączony w strukturę
Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Od samego początku swojej działalności działał na rzecz środowiska lokalnego, stąd duży nacisk na amatorskie zespoły artystyczne
działające w Klubie. Bardzo prężnie działa tu zespół wokalny seniorów – Nutki, który powstał w 2005 r. Skupione
w nim panie śpiewają piosenki biesiadne, ludowe, okolicznościowe, kolędy i pastorałki. Zespół występuje na
Przeglądach Piosenki Amatorskiej, przeglądach zespołów
kolędniczych, jak również na dożynkach i lokalnych imprezach okolicznościowych.
Kolejnym zespołem wokalnym działającym w Herkulesie jest chórek dziecięcy, działający od 2008 r., który tworzą
dziewczęta w wieku szkolnym. Prowadząca go Maria Krawczyk jest absolwentką Krakowskiej Akademii Muzycznej.
Chórek śpiewa piosenki o różnej tematyce (dziecięcej, religijnej, patriotycznej).
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Zaklęte w Dyni – 2009 r. Fot. Grzegorz Wawrzonek

Od 2005 r. Branice stały się królestwem dyni. W Klubie
corocznie odbywa się impreza pod tytułem Zaklęte w dyni.
Goście i mieszkańcy mogą wówczas podziwiać dorodne dynie,
a także prace plastyczne, których tworzywem jest to atrakcyjne
warzywo oraz spróbować potraw przygotowanych z dyni.
Kultywowanie tradycji i obrzędów jest mocną stroną Klubu Herkules. W 2007 r. po wieloletniej przerwie, odbyły się
w Branicach I Dożynki Dzielnicowe. Klub corocznie uczestniczy w dożynkach dzielnicowych i miejskich biorąc udział
w konkursach na wicie wieńca dożynkowego.
Herkules to miejsce, które tworzyli mieszkańcy, z myślą
o przyszłych pokoleniach i życiu kulturalnym swojej lokalnej
ojczyzny.
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Klub Jedność

Klub Jedność to jednostka Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, która działa na osiedlu Wolica.

S

ama wieś jest niewiele młodsza od Krakowa, gdyż pierwsza informacja o niej pochodzi z 1389 r. Mimo że miejscowość stała się częścią Krakowa w 1973 r., dopiero w latach
80-tych rozpoczęto budowę pawilonu wielofunkcyjnego,
w którym między innymi miał być ulokowany Klub Jedność.
Według kroniki Klubu, 19 grudnia 1987 r. dokonano uroczystego otwarcia pawilonu, w którym znalazły miejsce: przychodnia zdrowia, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, klub
środowiskowy i klub sportowy LZS Rogowianka. W tym
czasie był to największy obiekt tego typu w Polsce południowej wybudowany w czynie społecznym. Stało się to możliwe
dzięki wyjątkowym staraniom i wielkiemu zaangażowaniu
mieszkańców oraz naczelnika dzielnicy Zdzisława Zaręby.
Wśród mieszkańców należy szczególnie wyróżnić Stanisława
Trybucha, który wpadł na pomysł wybudowania nowej świetlicy, w miejsce starej i za ciasnej na potrzeby mieszkańców.
Stanisław Trybuch jednomyślnie został wybrany na przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy i mimo różnych problemów zarówno finansowych, jak i materiałowych,
doprowadził budowę do końca. Nie możemy pominąć także
Przewodniczącej Komitetu Osiedlowego Marii Bętkowskiej
oraz wielu innych mieszkańców osiedla, którzy chętnie pomagali przy budowie.
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W Klubie odbywały się liczne spotkania z ciekawymi
ludźmi. Gościli tu między innymi: Włodzimierz Wowka Brodecki – uczestnik samotnego rajdu konnego Kraków-Monte
Cassino, Wojciech Siemion – aktor, Radiowy Klub Masztalskich, Jerzy Ofierski (słynny sołtys Kierdziołek). Dla dzieci
występowały tu między innymi kabaret Drops czy aktorzy
Teatru Ludowego. Ponadto w Klubie odbywały się imprezy
okolicznościowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
W 1991 r. Klub Jedność znalazł się w strukturach Ośrodka
Kultury Kraków–Nowa Huta. W latach dziewięćdziesiątych
w Klubie zorganizowany został Klub Malucha oraz rozpoczął
działalność klub kulturystyczny Tytan, który cieszył się dużym powodzeniem zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet.
W 1997 r. panie z Koła Gospodyń Wiejskich zapoczątkowały spotkania, podczas których skubały pierze. Wkrótce
powstał Klub Kobiet Woliczanki, kultywujący dawne zwyczaje i tradycje, biorący udział w klubowych imprezach okolicznościowych i występujący gościnnie w innych klubach
Ośrodka Kultury.
Imprezą od lat wpisaną w kalendarz działalności Klubu
stał się Przegląd Kolęd i Grup Kolędniczych, na którym prezentowały się zespoły zarówno dziecięce i młodzieżowe, jak
i zespoły dorosłych. Przygotowywały one tradycyjne jasełka,
śpiewały kolędy i pastorałki. W nieco zmienionej formule
tradycja ta kontynuowana jest w postaci spotkań Z kolędą
przez wieki.
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VIII Przegląd Grup Kolędniczych – 2001 r. Fot. archiwum Klubu

Artykuł w Głosie Nowej Huty z 5 lipca 1985 r.

Festyn Ekologiczny – 2010 r. Fot. archiwum OK

Wyskubek – 2009 r. Fot. archiwum OK

Dożynki Dzielnicowe – 2011 r. Fot. P. Smolik

Dziś, tak samo jak przed laty, Jedność służy mieszkańcom
Wolicy. Przychodząc do Klubu najmłodsi mogą stać się archeologami w Klubie Młodego Archeologa, czy też wypożyczyć ciekawą książkę w punkcie bibliotecznym.
Od 2006 r. Klub organizuje Festyny Ekologiczne – cykliczną imprezę plenerową dla dzieci i młodzieży, będącą wspaniałą
okazją do przybliżenia dzieciom, poprzez gry i zabawy, różnorodnych zagadnień dotyczących ochrony naszego środowiska.
Historia Klubu Jedność pokazuje, że mimo początkowych
trudności przy powstawaniu siedziby, to przy odrobinie chęci
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Z kolędą przez wieki – 2008 r. Fot. archiwum OK

i kreatywności, można stworzyć dzieło, które służyło, służy
i będzie służyć kolejnym mieszkańcom tej części Krakowa.
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Klub Jędruś

Klub Jędruś – to historia miejsca sięgająca dalej niż tylko
20 lat działalności Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

H

istoria budowy świetlicy osiedlowej zrodziła się w latach 1963-1966 w związku z brakiem pomieszczenia dla
mieszkańców i samorządów osiedlowych, w celu prowadzenia
działalności kulturalno-oświatowej, zwłaszcza wśród dzieci
i młodzieży oraz dla umożliwienia organizowania okolicznościowych uroczystości – tymi słowami rozpoczyna się kronika
Klubu Osiedlowego Mieszkańców, os. Centrum A w Krakowie-Nowej Hucie (ręcznie pisany dokument prowadził Skarbnik
Komitetu Budowy Świetlicy i Przewodniczący Komitetu Obwodowego pan Marian Marosz).
Wszelkie starania mieszkańców o przydział lokalu na cele
kulturalno-oświatowe nie przynosiły rezultatów. Wykorzystywane tymczasowo pomieszczenia (najpierw w piwnicy bloku
nr 8, później w pomieszczeniu w bloku nr 1, wreszcie w piwnicy bloku nr 13), były ciasne i tym samym nie mogły spełniać nawet podstawowych funkcji. Przeprowadzono wśród
mieszkańców osiedla plebiscyt. W jego wyniku ponad 90
procent mieszkańców poparło inicjatywę budowy świetlicy
w czynie społecznym i zadeklarowało jej wsparcie finansowe.
Postanowienie to zatwierdzono uchwałą zebrania mieszkańców w dniu 10 marca 1966 r.
6 grudnia 1966 r. uchwalono założenia funkcjonalno-projektowe budynku oraz wybrano Społeczny Komitet Budowy
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Świetlicy. Zakładem opiekuńczym tego przedsięwzięcia został Wydział Koksochemiczny Huty im. Lenina.
Już 27 stycznia 1967 r. Prezydium Dzielnicowej Rady
Narodowej w Nowej Hucie podjęło uchwałę akceptującą budowę świetlicy i zatwierdzającą Społeczny Komitet Budowy
Świetlicy jako inwestora. Od tego momentu rozpoczęły się
energiczne prace przygotowawcze. Głównym projektantem
był mgr inż. Zdzisław Paczyński.
W październiku 1967 r. przystąpiono do budowy fundamentów. W budowie wzięli udział, poza działaczami Komitetu, mieszkańcy osiedla i młodzież. Uroczyste otwarcie
świetlicy nastąpiło 12 grudnia 1970 r., a wzięli w nim udział
przedstawiciele władz miejskich i terenowych, projektanci
budynku oraz mieszkańcy okolicznych osiedli.
Z zapisu w Kronice wynika, że: Początki działalności Klubu były bardzo trudne, ze względu na brak odpowiedzialnego
kierownictwa oraz programu dla młodzieży. Praktyczną działalność zaczęto organizować od 1 września 1971 r. po przejęciu Klubu przez kierowniczkę Marię Gawlik. Ze względu
na różny element młodzieżowy, który w początkach masowo
napływał do Klubu, całą pracę skoncentrowano nad ukierunkowaniem zainteresowań poszczególnych grup.
Kierownictwu Klubu w działalności pomagało Osiedlowe
Koło ZMS. Powstał Młodzieżowy Klub Jędruś. Organizowano
różne imprezy kulturalno-oświatowe, spotkania okolicznościowe, prelekcje. W Klubie miały miejsce występy zespołów

Kultury

Kraków - Nowa

Huta

Uroczyste otwarcie – przemawia przewodniczący komitetu osiedlowego inż. Jan Siemiątkowski – 1970 r. Fot. kronika Klubu

Budowa klubu Jędruś – 1969 r. Fot. kronika Klubu

Konwent Gier Fantastycznych – 2010 r. Fot. archiwum OK

muzyczno-wokalnych z dzielnicowych domów kultury i zespołów regionalnych. Po rozwiązaniu koła ZMS, rolę wspierania kierownictwa w działalności przejęła Rada Młodzieżowa.
Program wzbogacono o zwiedzanie muzeów i zabytków Krakowa, uczestnictwo w spektaklach teatralnych. Organizowano
spotkania z artystami, lekarzami, historykami sztuki, z utalentowanymi sportowcami i ich trenerami, z naukowcami z różnych dziedzin (archeologii, astronomii, kosmonautyki, prawa),
z dziennikarzami. Goszczono przedstawicieli prokuratury, wymiaru sprawiedliwości, milicji.
Dużą popularnością cieszyły się dyskoteki i tradycyjne
zabawy okolicznościowe. Przy Klubie działał także zespół
wokalno-muzyczny.
W tych początkowych latach, w świetlicy znalazł miejsce
nowohucki oddział WSS Społem, który organizował swoją,
zresztą bardzo intensywną, działalność (konkursy z zakresu
gospodarstwa domowego, kulinarne, wzorowej rodziny itp.,
pokazy mody, pokazy kosmetyczne, kursy kroju i szycia, robótek ręcznych, imprezy i spotkania okolicznościowe).
Poza wyżej wymienionymi w Jędrusiu znajdowały się:
świetlica dziecięca, komitety osiedlowe (Centrum A, Hutnicze, Ogrodowe), komitet obwodowy os. Centrum A, komisja
zdrowia i opieki społecznej. Ponadto miały tu siedzibę: Komisja Pojednawcza osiedli Centrum A, Hutniczego i Ogrodowego, Koło Ligi Kobiet, Klub Seniora oraz Koło ZBOWID.

20

lat

Ośrodka

Kultury

W lutym 1980 r. z okazji 25-lecia powstania osiedla Centrum A zorganizowana została w Klubie uroczysta wieczornica. Jednym z punktów programu było odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej czyn społeczny mieszkańców.
W 1991 r. Klub został włączony w strukturę nowopowstałego Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, a kierowniczką Klubu Jędruś została Elżbieta Bińczycka.
Lata dziewięćdziesiąte wyróżniły się intensywną i wszechstronną działalnością. Rozpoczęto bardzo owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Plastyków Nieprofesjonalnych
Ziemi Krakowskiej, która owocowała licznymi wystawami
prac artystów skupionych w Stowarzyszeniu. Przez wiele lat
organizowano konkursy plastyczne dla twórców – amatorów
cieszące się ogromnym powodzeniem.
W połowie lat dziewięćdziesiątych powołano do życia
pierwszy w Nowej Hucie klub miłośników gier fantastycznych,
który skupiał pasjonatów oryginalnych gier hobbystycznych:
figurkowych i karcianych. Młodzież spotykała się cztery razy
w tygodniu grając w różne gry, malując figurki, prowadząc
wymianę kart. Zainicjowane zostały ogólnopolskie konwenty gier fantastycznych, które odbywały się początkowo dwa,
a potem cztery razy w roku. Ich uczestnicy brali udział w turniejach gier i konkursach związanych z grami, jak i z ogólnie
pojętą fantastyką. Do dzisiaj Jędruś jest miejscem spotkań
młodych ludzi skupionych w Krakowskiej Sieci Fantastyki
i tworzących Klub Miłośników Gier Fabularnych, Strategicznych i Planszowych.
Przez wiele lat Klub słynął z organizowanych z dużym rozmachem imprez sylwestrowych, cieszących się ogromnym powodzeniem, a środowe wieczorki taneczne, organizowane przy
żywej muzyce gromadzą niezmiennie liczną grupę fanów.
Jako Klub środowiskowy Jędruś organizuje działalność zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych oraz seniorów.
Od 2010 r. w Klubie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie
Przyjaciół Nowej Huty.
Historia Klubu Jędruś to opowieść o miejscu, gdzie mieszkańcy sami wzięli sprawy w swoje ręce i dzięki ich inicjatywie
powstała placówka kultury, która działa do dziś.
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Klub Karino

Chałupki to dawna wieś położona na terenie lewego i prawego starorzecza Wisły na wschód od centrum Krakowa.
W 1951 r. Chałupki włączono do Krakowa, jako część
dzielnicy Nowa Huta, a od 1991 r. – Dzielnicy XVIII Nowa
Huta.

O

becny Klub Karino powstał jako Dom Ludowy, przy
dużym udziale i zaangażowaniu mieszkańców osiedla
Chałupki. Jego budowa trwała osiem lat. Duży wkład finansowy przy pracach budowlanych związanych z zakończeniem
jego budowy wziął na siebie Budostal nr 5 z Krakowa. Uroczyste otwarcie budynku nastąpiło w 1967 r.
W latach 1967-1987 miał tu siedzibę klub sportowy, działało Koło Gospodyń Wiejskich, prowadzono zajęcia świetlicowe. Ponadto odbywały się tu kursy gotowania, kroju i szycia, szkolenia dla rolników, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Bardzo prężnie działała biblioteka, która liczyła parę tysięcy
woluminów. Miały tu miejsce także spotkania organizacyjne różnorakich przedsięwzięć. To tutaj właśnie najbardziej
zaangażowani obywatele Chałupek otrzymywali dyplomy
i wyróżnienia. Podczas takich uroczystości prezentowano
program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży, przygotowywany przez ówczesnego kierownika Klubu panią Ludwikę Findę, a poczęstunek przygotowywały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich.
Wśród ważniejszych działań podejmowanych przez pracowników Domu Ludowego wymienić trzeba dożynki osiedlowe. Ostatnie takie wydarzenie miało miejsce w 1976 r.
Jego gospodarzami byli: Janina Twardowska i Władysław
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Szybiński. Jednak tradycja organizowania imprez o charakterze ludowym przetrwała do dzisiaj. Działalność Domu Ludowego skupiała dzieci, młodzież i dorosłych, stając się głównym ośrodkiem życia kulturalnego.
W 1991 r. Klub Karino został włączony w strukturę organizacyjną Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Odbywa się
tutaj wiele zajęć stałych zarówno dla dzieci, młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Bardzo prężnie działa amatorski zespół
wokalny Ambaras, który występuje zarówno w Klubie (np.
podczas cyklu Chata wiejska z tradycjami) jak i poza nim
biorąc udział imprezach o charakterze ludowym (przeglądy,
dożynki). Zespół jest znany z wyjątkowych, własnych tekstów piosenek oraz inscenizacji teatralnych. Kierownikiem
zespołu jest Ludwika Finda.
Działa tu także Klub Aktywnych Kobiet, który powstał
z inicjatywy Wiesławy Zboroch. Kobiety organizują ciekawe
spotkania, uczestniczą w zajęciach florystycznych, przygotowują kameralne imprezy klubowe. Zespół regularnie współpracuje z Jerzym Kujawskim. Każdego roku Klub Aktywnych
Kobiet uczestniczy w finale WOŚP.
Mocną stroną działalności Klubu Karino jest kultywowanie tradycji i obrzędów. W 2006 r. przywrócono tradycję
organizowania dożynek. Przy ogromnym wkładzie pracy
dzieci, młodzieży i dorosłych, udało się zorganizować po raz
pierwszy od 30 lat dożynki lokalne w osiedlu Chałupki. Tradycja ta jest obecnie kontynuowana.
Wspólne działania integrują nie tylko kobiety, ale także dzieci, młodzież i dorosłych. Ich wysiłki i sukcesy zostały zauważone przez szersze grono odbiorców, czego dowodem są nagrody
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Dożynki Osiedlowe – 1979 r. Fot. archiwum Klubu

Dzień Kobiet w Domu Ludowym – 1968 r. Fot. archiwum Klubu

Chata wiejska z tradycjami. Święto śliwki – 2009 r. Fot. archiwum OK

Dożynki w Chałupkach – 2006 r. Fot. Waldemar Cichy

w konkursach (na przykład na najpiękniejszy wieniec dożynkowy), oklaskiwane występy taneczne dzieci czy owacyjnie przyjmowany program artystyczny w wykonaniu dorosłych.
Od 2009 r. odbywa się w Klubie Karino festyn pod tytułem Truskawkowy Dzień Dziecka. W trakcie imprezy, adresowanej do dzieci, organizowany jest konkurs na najsmaczniejsze ciasto truskawkowe. Dlaczego truskawki? Po pierwsze – ze
względu na adres klubu – ul. Truskawkowa. Po drugie – wielu
gospodarzy zamieszkujących osiedle zajmuje się uprawą tych
owoców. W okolicy panuje opinia, że Chałupki są zagłębiem
truskawkowym.
Wychodząc naprzeciw inicjatywie mieszkańców osiedla
Chałupki, którzy wykazali potrzebę ciekawego i twórczego
spędzania wolnego czasu, pracownicy Klubu Karino postanowili przywrócić dawne tradycje, organizując imprezy o tematyce ludowej. Pierwsza taka impreza odbyła się
w 2006 r. Rozpoczęła ona cykl pod nazwą Chata wiejska
z tradycjami. W ramach cyklu, w scenografii ludowej, z bogatym, w większości autorskim, programem artystycznym
i w nawiązaniu do tradycji, odbyły się już imprezy: Pieczenie chleba, Kiszenie kapusty, Święto ziemniaka, Święto
śliwki i Obrzędy Wielkanocne. Organizacja tych imprez
przebiega niezmiennie przy ogromnym zaangażowaniu
mieszkańców osiedla Chałupki, a zainteresowanie i uznanie, jakim się te wydarzenia cieszą, inspirują organizatorów
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Uroczyste otwarcie Klubu po generalnym remoncie. Występ
zespołu tanecznego dzieci z klubu – 2008 r. Fot. Waldemar Cichy

do dalszych działań. Ich integracyjny, międzypokoleniowy
charakter spowodował, że stały się one świadomym i celowym przekazem dla młodych pokoleń, ucząc ich poszanowania dla własnych, kulturowych korzeni. Klub Karino, to
kolejne miejsce w Ośrodku Kultury Kraków–Nowa Huta,
gdzie olbrzymią wagę przykłada się do tradycji i jej przekazywania. Także i tu większość naszego programu tworzą
mieszkańcy, którym nasza praca jest dedykowana.
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Klub 303

Trochę historii
Datą rozpoczęcia działalności Klubu 303, jako jednego
z klubów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta był 14 października 2003 r. Wtedy to Klub, który do tej pory funkcjonował jako instytucja kultury Spółdzielni Mieszkaniowej
Czyżyny, został oficjalnie przekształcony w Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta. Kierowanie nim powierzono ś.p. Barbarze Durczyk.
Dla najmłodszych
Początki nowej drogi Klubu 303 cechowała niezwykle
prężnie rozwijająca się oferta skierowana do różnych grup
wiekowych. Z dużym zainteresowaniem spotkała się Akademia Maluszka, czyli zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Najmłodsi mogli w godzinach dopołudniowych
uczestniczyć w zajęciach rytmiki, plastyki, a także poznawać
podstawy języka angielskiego. Z myślą o najmłodszych zorganizowano także zajęcia baletowe oraz świetlicę klubową.
Jedną z ciekawych form działalności Klubu były spotkania
organizowane w ramach cyklu Kultury i narody świata.
Współpraca z Biblioteką
Na wzbogacenie oferty Klubu duży wpływ miało nawiązanie współpracy z Filią nr 10 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej. Zaowocowała ona ciekawymi imprezami kulturalnymi z udziałem artystów scen krakowskich. Zorganizowany
został także konkurs plastyczny dla dzieci, nawiązujący do
najpiękniejszych baśni dla najmłodszych.
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Akcja Lato i Akcja Zima
Tradycją stały się zajęcia w ramach Akcji Lato w Mieście i Zima w Mieście. Podczas tych zajęć najmłodsi mogą w atrakcyjny
sposób spędzać czas, biorąc udział w wycieczkach, konkursach
i zabawach, a także w ciekawych zajęciach świetlicowych.
Dla Seniorów
Swoje miejsce w Klubie 303 od początku jego istnienia
znalazła bardzo liczna grupa emerytów i rencistów, którzy
spotykają się w ramach Klubu Seniora.
Członkowie Klubu Seniora uczestniczą w atrakcyjnych
wycieczkach czy wyjściach do różnych instytucji kultury.

Klub Malucha – 2009 r. Fot. G. Ziemiański
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Na Skrzydłach Historii – 2010 r. Fot. G. Wawrzonek

SZEKSPIR PROJEKT PROJET SHAKESPEARE – 2011 r.
Fot. P. Smolik

Z Klubem Seniora związany jest Chór Aster, skupiający uzdolnionych muzycznie seniorów. Chórzyści swoimi występami
uświetniają imprezy klubowe oraz biorą udział w wielu przeglądach chórów amatorskich.

Klubowy czwartek z muzą
W historii klubu nie brakuje również wielu imprez
kulturalnych. Pomysłem ś.p. Barbary Durczyk, pełniącej
wówczas rolę kierownika Klubu, był cykl spotkań poetycko-muzycznych o różnorodnej tematyce – Klubowy
czwartek z muzą. Zaowocował on wieloma koncertami
i wieczorami poetyckimi.

Coś dla zainteresowanych lotnictwem
W roku 2006 ruszył Konkurs Wiedzy o Lotnictwie Na
Skrzydłach Historii. Konkurs adresowany jest do młodzieży
z krakowskich gimnazjów.
Uczestnicy konkursu biorą udział w wykładach i lekcjach historycznych prowadzonych w Klubie 303 oraz
w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Podczas finału młodzież
musi się wykazać zdolnościami manualnymi, wykonując
latające modele samolotów. Ocenia się również wiedzę nabytą w trakcie wykładów, lekcji muzealnych i lektury literatury przedmiotu.
Impreza wiodąca Święto Czyżyn.
Dzielnica Czyżyny Dzieciom
Najbardziej sztandarowym wydarzeniem jest coroczny
festyn Święto Czyżyn. Dzielnica Czyżyny Dzieciom. Po raz
pierwszy odbył się on w roku 2002. Program imprezy zawsze jest inny, jednak niezmiennie zapewnia dobrą zabawę.
Dla najmłodszych organizowane są konkursy z nagrodami.
Uczestnicy festynu mogą zobaczyć pokazy technik interwencyjnych Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Natomiast
na scenie odbywają się występy artystyczne w wykonaniu
dzieci z czyżyńskich szkół i przedszkoli, po których prezentują się gwiazdy wieczoru – popularni wokaliści i zespoły
muzyczne. Ogromną atrakcją jest nieodpłatne udostępnienie
ekspozycji Muzeum Lotnictwa.
Projekt Czyżyk
Wiosną 2007 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia w ramach
nowego projektu Czyżyk. Zorganizowano warsztaty dla rodziców dzieci do 3 roku życia oraz dla przyszłych mam z terenu Dzielnicy XIV. Warsztaty te odbywały się raz w tygodniu,
ciesząc się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców
pobliskich osiedli.
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Klub Podziemie
Od września 2006 r. ruszyła nowa forma działalności.
Mowa o Klubie Podziemie, czyli świetlicy środowiskowej
dla dzieci i młodzieży, będącym realizacją pomysłu nowej
instruktorki w Klubie 303, Magdaleny Florek. Przy animacji zajęć dla młodzieży aktywnie pomagały wolontariuszki
z Europejskiego Programu Młodzież. Dzięki współpracy
z nimi udało się zorganizować ciekawe zajęcia oraz spotkania przybliżające kulturę narodów całego świata.
Wokół teatru i cyrku
Ciekawą formą działalności Klubu 303 była realizacja
projektu Dilettante, prowadzona przy współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury. Projekt w krótkim czasie zaowocował powstaniem grupy teatralnej. Alternatywą dla
działań teatralnych w Klubie 303 stały się działania cyrkowe.
Młodzież z Czyżyn mogła wziąć udział w cyklu warsztatów
dotyczących żonglerki, kręcenia diabolo, flower stickiem,
jeżdżenia na monocyklu czy kręcenia poi. Zajęcia cyrkowe
zyskały dużą popularność, co doprowadziło do powstania
Grupy Happenerskiej Nowa Huta. W grupie znaleźli się
młodzi, pełni pasji cyrkowcy. Pomysłodawczynią i szefem
grupy jest Magdalena Florek. Grupa na swoim koncie posiada już: samodzielną realizację unijnego projektu Młodzież
w działaniu, organizację imprezy AKCJA CYRK, udział
w polsko-francusko-niemieckim Projekcie Wymiany Młodzieży na temat cyrku 2010-2012, udział w Polsko-Francuskim Przedsięwzięciu Teatralnym SZEKSPIR PROJEKT
PROJET SHAKESPEARE (2011-2012), a także w wielu innych przedsięwzięciach.
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Klub Krzesławice

Klub Krzesławice działa na obszarze Krakowa wchodzącym w skład Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie.

K

rzesławice to dawna wieś nad rzeką Dłubnią, będąca
szczególnego rodzaju skansenem ziemiańskiej sielanki
pośród miejskiego krajobrazu. Historycznie bowiem jest to
prastara wieś skrzętnie ukryta wśród nowohuckich blokowisk. Znajduje się tutaj kilka wartych zobaczenia miejsc i zabytków, z których najczęściej zwiedzanym jest dworek Jana
Matejki (z przełomu XVIII i XIX wieku) oraz kościół pw. św.
Jana Chrzciciela (z XVII wieku).
W 1876 r. właścicielem wsi Krzesławice został Jan Matejko. Ten artysta, a równocześnie społecznik, stał się fundatorem szkoły, która miała umożliwić tutejszym dzieciom
łatwiejszy dostęp do edukacji. Drewniany obiekt powstał
z końcem XIX wieku. Aż do połowy lat 50-tych odbywały się
w nim regularne zajęcia lekcyjne.
Z przekazów ustnych najstarszych mieszkańców wiadomo, że w szkole uczyły w większości nauczycielskie małżeństwa mieszkające w Krzesławicach lub pobliskich wsiach.
Wspomina się takie nazwiska, jak: państwo Smagowiczowie,
Madejowie, Lasotowie.
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W późniejszych latach szkołę przekształcono w świetlicę
osiedlową, którą opiekował się przez dłuższy czas Komitet
Osiedlowy.
W 2001 r., dzięki staraniom Przewodniczącego Rady
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie Stanisława Madeja,
doszło do porozumienia z Bartłomiejem Juszczykiem, ówczesnym Dyrektorem Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta,
w wyniku którego w miejsce świetlicy osiedlowej powołano
do życia Klub Krzesławice.
Od tego momentu w Klubie organizowane są różnorakie
kursy oraz zajęcia. Są to m.in. kursy językowe, zajęcia muzyczne, taneczne, aerobik. W Klubie Krzesławice prężnie
działa Klub Seniora, a podczas ferii i wakacji organizowane
są tam zajęcia dla dzieci i młodzieży. Od kilku lat Klub prowadzi warsztaty plastyczne dla szkół i przedszkoli.
W związku z jego położeniem w sąsiedztwie Dworku Matejki, instruktorzy przede wszystkim przybliżają uczniom życie
i twórczość tego malarza poprzez różnorodne działania artystyczne z zastosowaniem ciekawych form i technik plastycznych.
Klub bierze udział w różnych przedsięwzięciach kulturalnych takich jak: Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego,
Zajrzyj do Huty, Parada Smoków i inne. Jest także współ-
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Dożynki w Krzesławicach – 1961 r. Fot. archiwum Klubu

Dożynki w Krzesławicach – 1961 r. Fot. archiwum Klubu

Dożynki w Krzesławicach – 1961 r. Fot. archiwum Klubu

Dzień Krzesławic – 2011 r. Fot. archiwum OK

Warsztaty plastyczne – 2007 r. Fot. archiwum OK

organizatorem corocznych plenerów malarskich dla dzieci
i młodzieży.
Jedną ze znaczących imprez, cieszących się dużym powodzeniem, stał się corocznie obchodzony Dzień Krzesławic.
Klub Krzesławice jest stosunkowo młodą jednostką Ośrodka
Kultury Kraków–Nowa Huta, ale przyznać trzeba, że prężnie

i dynamicznie rozwijającą się. Jak we wszystkich naszych
placówkach, także i tu mieszkańcy i ich potrzeby stawiane
są na pierwszym miejscu wszelkich działań.
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Klub Mirage

Klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, usytuowany na osiedlu Bohaterów Września, jest najmłodszą placówką kulturalno-oświatową w dzielnicy Mistrzejowice.

P

od koniec lat 70-tych ubiegłego wieku zaczęto budowę bloków w osiedlach: Bohaterów Września i Piastów. Wówczas to powstał pawilon handlowo-usługowy
o numerze 26, należący do dużej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik, w którym początkowo na pierwszym piętrze
mieściła się szwalnia. W wyniku podziału Hutnika, 15 października 1991 r. powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice-Północ. W tym samym czasie uległ likwidacji
Klub Kultury Wrzos mieszczący się na osiedlu Bohaterów
Września 39.
W dniu 6 września 1999 r. Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta – Bartłomiej Juszczyk oraz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ –
Maksymilian Ciba podpisali porozumienie o współpracy
i powołaniu do istnienia Klubu Mirage. Rada Nadzorcza
Spółdzielni podjęła uchwałę o przekazaniu pomieszczeń po
szwalni na działalność kulturalno-oświatową Klubu oraz
zobowiązała Prezesa do wyremontowania pomieszczeń i regularnego dofinansowywania działalności Klubu na rzecz lo-
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kalnego społeczeństwa w ramach funduszu na cele społeczno-wychowawcze.
Pomysłodawcą powstania Klubu Mirage była wieloletnia przewodnicząca Rady Nadzorczej, oddana działaczka
na rzecz lokalnej społeczności, inicjatorka wielu różnorakich działań środowiskowych - Urszula Kasperczyk. Ona to
do chwili obecnej żywo interesuje się Klubem i wspiera jego
działalność.
Jako pierwsi w nowopowstałym Klubie zagościli seniorzy. Czwartkowe spotkania osób starszych przetrwały do
dziś i nieustająco cieszą się ogromnym powodzeniem w formie Klubu Seniora. Choć kilka osób z tego grona, aktywnie
działających na początku lat 90-tych, już nie żyje, jednak
seniorzy to zżyta ze sobą grupa ponad 80 osób, która chętnie się wspólnie bawi i spotyka dzieląc doświadczeniami,
wspomnieniami minionych lat oraz radościami i troskami
chwili obecnej.
W ciągu dwudziestu lat seniorzy spotykający się w każdy czwartek przeżywali niezliczoną ilość niezapomnianych
chwil podczas ubierania choinki klubowej, na przyjęciach
bożonarodzeniowych, podczas dzielenia się jajkiem wielkanocnym, na Dniach Seniora, Dniach Inwalidy, w czasie wycieczek za miasto, spotkaniach przy ognisku, uczestnicząc
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Festyn w stylu retro „Mistrzejowicka Majówka” – 2008 r.
Fot. Waldemar Cichy

w imprezach okolicznościowych, zabawach tanecznych, czy
chociażby spotkaniach przy herbatce w dobrym towarzystwie osób życzliwych i chętnych nieść pomoc. Tego się nie
zapomni, ani nie zatrze czas, chciałoby się kochani, przeżyć to jeszcze raz – to słowa piosenki, którą seniorzy często
śpiewają kończąc spotkanie i rozstając się na cały tydzień.
Śpiewom tym akompaniuje Augustyn Mirga, który od kilku
lat kieruje zespołem Lajkonik. Zespół koncertuje na wielu
imprezach klubowych oraz w innych placówkach i instytucjach, zawsze wnosząc radość i dobrą energię, jaką daje
muzyka powszechnie znana i lubiana. Pierwszym kierownikiem Lajkonika była emerytowana aktorka Anna Ramza-Kozioł, która oprócz muzyki, wniosła do zespołu miłość
do poezji. Niezwykły nastrój spotkań czwartkowych tworzyła nieżyjąca już solistka Teatru im. J. Słowackiego, Wanda Doros-Dusza, która uświetniała swoimi występami wiele
uroczystości klubowych.
Pierwszym kierownikiem nowopowstałego Klubu był Janusz Rojek, pełen młodzieńczej energii i entuzjazmu. Wiele form, które wprowadzał, jako alternatywy dla siedzenia
pod blokiem przetrwało przez wiele lat, a niektóre są kontynuowane do dzisiaj. To on zainicjował Festiwal Piosenki Dziecięcej Nutka, Mini Listę Przebojów, Turniej Tańca
dyskotekowego Takt, które przez wiele lat przyciągały dzieci
i młodzież z Nowej Huty i okolic. Jako jeden z nielicznych
wtedy w Nowej Hucie podjął razem z Jurkiem Owsiakiem,
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Klub Malucha. Wizyta w piekarni – 2011 r. Fot. archiwum OK

kiedy zaczynała grać Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
trud zbierania funduszy na pomoc dla chorych dzieci oraz
organizował akcje Sprzątania Świata.
Dziesiątą rocznicę powstania Spółdzielni Prezes Krzysztof Wlazło postanowił uczcić z członkami spółdzielni oraz
ich rodzinami na pikniku rodzinnym, zorganizowanym
na Plantach Mistrzejowickich razem z Klubem Mirage.
Świetna zabawa i zadowolenie mieszkańców zachęciły
organizatorów do kontynuowania festynów pod nazwą
Majówka Mistrzejowicka na osiedlu Piastów. Niezależnie
od tego, czy to był festyn country, folkowy czy magiczny – zawsze był pełen radości, dobrej energii, wspaniałej
zabawy, z mnóstwem atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Od 2006 r. Majówkę Mistrzejowicką kontynuuje
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice organizując pikniki dla
mieszkańców przy estradzie pomiędzy osiedlami Złotego
Wieku i Bohaterów Września.
Przez wiele lat w Klubie grały liczne rockowe zespoły młodzieżowe. Działał również zespół dance’owy Mirage, który koncertował nawet w Emiratach Arabskich. Dla
młodych ludzi kochających ostre brzmienie, organizowane
były Festiwale Piosenki Rockowej Happy Rock, aby mogli
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Czwartkowe spotkania Klubu Seniora – 2010 r. Fot. archiwum klubu

Wieczór orientalny – 2011 r. Fot. archiwum klubu

prezentować swoje umiejętności przed większą publicznością. Kilku młodych (ówcześnie) muzyków, pracuje obecnie
dla telewizji TVN, pisze muzykę filmową do popularnych
seriali, a nawet zdobywa nagrody festiwalowe.
Dla młodzieży, która od muzyki wolała słowo pisane,
a właściwie recytowane, organizowane były konkursy recytatorskie O wawrzyn Jana z Czarnolasu.
Historia Klubu ma również swój wątek teatralny. Przez
kilka lat działała tutaj grupa teatralna, którą kierował w ramach wolontariatu aktor Teatru KTO, pedagog Stanisław
Wołownik. Młodzież licealna, z którą pracował, chętnie
uczestniczyła w próbach i spektaklach, prezentowanych
w najróżniejszych miejscach Krakowa.
Przez kilkanaście lat z Klubem związany był mieszkaniec osiedla Bohaterów Września znany nie tylko
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Dzień Seniora – 2011 r. Fot. archiwum klubu

w Krakowie, ale w Europie z powodu licznych wystaw
i konkursów malarskich, ceniony w świecie artystycznym, Kazimierz Machowina. Nieoceniona pomoc przy
organizacji licznych konkursów plastycznych oraz obserwacja jego pracy z dziećmi pomogły również pracownikom Klubu, niezwiązanym z malarstwem, kształtować
spojrzenie na świat przez pryzmat sztuki i dokonań
twórczych.
Działalność Klubu, pomimo ograniczonej powierzchni użytkowej, z roku na rok przybiera coraz szerszy wymiar. Liczne zajęcia dla przedszkolaków organizowane
w ramach Klubu Malucha, Akademii Ruchu, zajęcia taneczne, plastyczne, baletowe, sztuk walk wschodnich, zajęcia językowe mają na celu rozbudzenie zainteresowań
dzieci, aby mogły realizować swoje pasje oraz uzdolnienia
od najwcześniejszych lat. To ta grupa wiekowa wyznacza
główny nurt działalności Klubu i z nią Klub wiąże największe nadzieje na przyszłość - zarówno na płaszczyźnie
artystycznej, jak i społecznej.
W myśl zasady, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie – są tylko takie, którym nigdy nie dano możliwości kontaktu ze sztuką, Klub stara się poprzez różnorodne
działania zapoznawać dzieci z wieloma formami sztuki słowa, dźwięku i obrazu. Zajęcia biblioteczne, wieczory poezji,
okolicznościowe programy słowno-muzyczne, nauka gry
na instrumentach, zajęcia rytmiczne, taneczne, plastyczno-manualne, wystawy rękodzieła, to tylko wybrane formy
umożliwiające edukację artystyczną.
Galeria M Plus Klubu Mirage zaprezentowała w czasie
licznych wystaw, konkursów i performance tysiące prac
plastycznych niezliczonej liczby artystów plastyków, amatorów oraz fotografików. Dzieci uczestniczące w zajęciach
malarskich brały udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Pracownicy Klubu często spotykają się z życzliwością i wdzięcznością osób, które same, lub których dzieci,
uczestniczą w zajęciach stałych i imprezach. To mobilizuje do dalszej, lepszej pracy w miejscu, które nie tylko jest
miejscem pracy, ale staje się drugim domem.

Kultury

Kraków - Nowa

Huta

Klub
Ośrodka Kultury

W Klubie Ośrodka Kultury nie zachowały się żadne dokumenty z okresu jego powstania i początkowej działalności,
dlatego większość przedstawionych poniżej faktów pochodzi z ustnych relacji świadków tamtych dni.

W

latach sześćdziesiątych XX wieku, w miejscu obecnego Klubu mieścił się Urząd Stanu Cywilnego.
Powstanie Klubu noszącego w tamtym czasie nazwę Przyjaźń, przypadła na lata 70-te. Działał tu Klub Seniora, klub
młodzieżowy, pracownia fotograficzna. Odbywały się też
wieczorki taneczne. Lata 80-te zdominowane zostały przez
działalność fanklubu zespołu Republika.
W 1990 r. udało się zakupić telewizor, sprzęt audio, magnetowid. Pozwoliło to na znaczne ożywienie działalności
Klubu, który pełnił wówczas rolę klubu środowiskowego,
mającego służyć mieszkańcom pobliskich osiedli, a przede
wszystkim dzieciom i młodzieży.
W latach 1989-1996 funkcjonował Klub Młodzieżowy,
oferujący między innymi możliwość gry w tenisa stołowego,
organizowano także spotkania okolicznościowe i popularne
wówczas dyskoteki. Inicjatorem tej formy działalności był
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Piotr Koćma – mieszkaniec osiedla Zgody, który przez kilka
lat prowadził dyskoteki dla dzieci i młodzieży.
Organizowano nieodpłatne zajęcia świetlicowe dla dzieci
z pobliskich osiedli m.in.: gry i zabawy świetlicowe, imprezy okolicznościowe (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj),
przygotowywane wspólnie z dziećmi i ich rodzicami. Dla
chętnych dzieci prowadzono zajęcia taneczne. Działała też
Dziecięca Szkółka Rytmiki i Baletu Barbie.
W czasie ferii zimowych oraz wakacji prowadzono zajęcia
dla dzieci i młodzieży, proponując m.in. zajęcia plastyczne, gry
i zabawy świetlicowe, grę w tenisa stołowego. Akcje te były prowadzone nieodpłatnie i cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Od 1979 r. w Klubie działa Klub Seniora, którego przewodniczącą była i jest do dzisiaj pani Maria Szymuś. W latach
osiemdziesiątych prowadzona była w nim działalność pomocowa na rzecz ludzi starszych. W jej ramach wydawano żywność
i odzież dla najbardziej potrzebujących. Do Klubu Seniora należało wtedy ponad 1000 członków. W latach 1990-1991 w Klubie Przyjaźń miało swoją siedzibę Stowarzyszenie Polaków
Poszkodowanych przez III Rzeszę, które z uwagi na ogromną
liczbę członków, przeniosło się później w inne miejsce.
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Powitanie jesieni. Wycieczka do Branic – 1996 r.
Fot. archiwum Klubu

Klub Malucha – 1995 r. Fot. archiwum Klubu

Tańcem opowiadam – 2011 r. Fot. archiwum OK

Zespół baletowy Gaduły – 2009 r. Fot. G. Ziemiański

Występ zespołu Zawilec w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa na os. Teatralnym – 2011 r. Fot. archiwum Klubu

Jedną z oryginalniejszych imprez organizowanych w Klubie był coroczny konkurs śpiewu kanarków harceńskich, organizowany wspólnie z prezesem Polskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Krakowie panem Janem Karamarą.
W styczniu 1991 r. powołany został do życia Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w pomieszczeniach Klubu
Przyjaźń, os. Zgody 1. Dyrektorem Ośrodka został Bartłomiej
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Juszczyk. Wkrótce też nazwa Klubu Przyjaźń została zmieniona na Klub Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
Lata dziewięćdziesiąte to okres intensywnej, różnokierunkowej działalności. Obok Klubu Malucha, którego pierwszym prowadzącym był Robert Bobula, funkcjonował Klub
CB Radio 88 Kraków, kierowany przez Zbigniewa Opielę.
Z ciekawszych inicjatyw wymienić należy powstanie
w 1993 r. zespołu baletowego Gaduły, którego założycielem,
choreografem i pedagogiem jest Barbara Gatty-Kostyal. Zespół występuje na wielu krakowskich imprezach plenerowych i okolicznościowych.
Poza tradycyjnymi formami działalności takimi jak: organizacja imprez okolicznościowych (spotkania wigilijne,
wielkanocne, Dzień Kobiet, wieczorki taneczne itp.) oraz
działalność stała (Klub Malucha, Akcja Lato, Akcja Zima dla
dzieci itp.), organizowane są także wernisaże malarstwa i fotografii. Przy Klubie Seniora prężnie działa zespół wokalno-kabaretowy Zawilec.
W 2008 r. zorganizowany został przegląd choreograficzny dla dzieci i młodzieży Tańcem opowiadam. Jego
pomysłodawczynią była Barbara Gatty-Kostyal. Inicjatywa
ta jest z powodzeniem kontynuowana i cieszy się dużym
zainteresowaniem.
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Pod Kasztanami

Kościelniki to dawna wieś podkrakowska (teraz osiedle Krakowa), zlokalizowana w dolinie Potoku Kościelnickiego.

Po

wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej wzrosły potrzeby kulturalno-edukacyjne. Mała, jak na współczesne warunki, szkoła, która powstała w 1886 r., nie była
w stanie zapewnić miejsca różnym nowopowstającym organizacjom. Wykupiono więc pożydowską chałupę, przeznaczając ją na lokal kasy, sklep Kółka Rolniczego i świetlicę.
Niektóre wydarzenia kulturalne w tym czasie odbywały się
w zniszczonym przez Sowietów pałacu lub w wybudowanym
przez Spółdzielnię Produkcyjną baraku (w miejscu gdzie
obecnie stoi kościół pw. Świętego Józefa). Ponieważ nie były
to warunki sprzyjające rosnącym potrzebom organizacyjnym i kulturalnym mieszkańców, zrodziła się w środowisku
potrzeba budynku, który spełniałby oczekiwania i pozwolił
na realizację ambitnych zamierzeń. Postanowiono zbudować Dom Ludowy w miejscu, w którym sto lat temu stała
stara szopa, pełniąca, zależnie od okoliczności, różne role.
Na co dzień była wykorzystywana jako świetlica, w czasie
epidemii pełniła rolę szpitala, a podczas klęski głodu miała
tu miejsce publiczna kuchnia.
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Już 1 maja 1957 r. symbolicznie rozpoczęto wybieranie ziemi pod fundamenty. Budowa ruszyła. 2 sierpnia
1959 r. do użytku oddany został, nowoczesny jak na tamte lata, budynek. W zachowanej do czasów obecnych, założonej przez Romana Ściborowskiego kronice, znajduje
się oryginalne zaproszenie na jego otwarcie. Jak czytamy, w programie wyróżniono kilka punktów: oficjalne
przekazanie budynku, po tym następowała część oficjalna z przemówieniami zaproszonych gości. W części
artystycznej miały miejsce występy zespołów ludowych,
pokazy straży pożarnej, rozgrywki piłki nożnej, a na zakończenie zabawa ludowa. W nowym budynku swoją
siedzibę znalazły: Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnikach, sklep wiejski, punkt skupu mleka, a na piętrze
– wiejski klub zarządzany przez ówczesnych sołtysów
i Związek Młodzieży Wiejskiej.
W 1972 r. wieś Kościelniki po zmianach administracyjnych stała się osiedlem Miasta Krakowa. Od 1 stycznia 1989 r.
Klub nosi nazwę: Pod Kasztanami.
W Klubie prowadzona jest działalność kulturalna
i oświatowa, a uczestniczą w niej zarówno mieszkańcy Kościelnik, jak i okolicznych osiedli. Znalazło się tu również
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Wieczernica harcerska 1977 r. Fot. W. Ruśniak

Impreza gwiazdkowa – 1979 r. Fot. W. Ruśniak
Spotkanie z Mikołajem – 1980 r. Fot. archiwum Klubu

Opłatek – 2010 r. Fot. W. Ruśniak
Festiwal Piosenki Ludowej – 2008 r. Fot. W. Ruśniak

miejsce dla seniorów. Obecnie odbywają się kursy językowe, zajęcia karate, tenisa stołowego, taneczne, aerobiku.
Organizowane są także wszelkiego rodzaju uroczystości rodzinne, szkolenia, spotkania i zebrania osiedlowe. W Klubie
przygotowywane były takie imprezy jak dożynki, a także,
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przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kościelnikach, Festiwale Piosenki Ludowej. Jak mówią mieszkańcy:
Dobrze, że jest tu takie miejsce, w którym można się spotkać,
porozmawiać, zobaczyć ciekawych ludzi, wyjść z domu i ciekawie spędzić czas.

Kultury

Kraków - Nowa

Huta

Klub Wersalik

K

lub Wersalik powstał w 1957 roku. Jego początki, a także
genezę nazwy najlepiej opisuje tekst z nr 14 Głosu Nowej Huty z 1957 r.:

Organizowane były wówczas zajęcia świetlicowe, zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Działał Kabaret Pająk, Kabaret Siódemki, pierwsze kroki stawiał
zespół Błękitni. Uroczyście obchodzono święta okolicznościowe.
W roku 1976 decyzją Wydziału Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej Klub
Wersalik stał się siedzibą dla abstynentów, którzy w Nowej Hucie działają od
1970 r. Oficjalne otwarcie Klubu Abstynenta miało miejsce 18 maja 1976 r.
Wzięło w nim udział wielu zaproszonych gości.
14 stycznia 1981 r. do Klubu Abstynentów dołączył Klub Seniora. Kierownictwo Klubu powierzono Janinie
Budzie, która pełniła tę funkcję aż do
marca 2007 r. Pomimo początkowych
obaw, obydwa Kluby zaczęły prężnie
Głos Nowej Huty nr 25 1963 r. ►
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Głos Nowej Huty nr 1 1971 r.

Głos Nowej Huty nr 3 1960 r.

Biennale Twórczości Trzeźwych Alkoholików. Fot. archiwum Klubu

Fragment Kroniki Trzeźwości - otwarcie Klubu Abstynent.

działać. Wspólnie organizowano działalność, obchodzono
uroczystości z okazji różnych świąt. Bogaty rozdział stanowiły wycieczki krajowe i zagraniczne, wieczorki taneczne,
prelekcje, wystawy prac plastycznych.
Klub prowadził również działalność charytatywną poprzez
opiekę nad chorymi i potrzebującymi. Dzięki inicjatywie
Aleksandry Gromadzińskiej, poprzez jej siostrę, nawiązano
kontakt z organizacją charytatywną ze Szwecji. Sprowadzano
odzież, obuwie, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.

28

20

lat

Ośrodka

Przegląd twórczości dzieci niepełnosprawnych. Fot. archiwum Klubu

Z biegiem czasu w Klubie zaczął działać punkt biblioteczny, a także rozpoczął swą działalność Amatorski Zespół Złota
Jesień, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Kiedy w 1991 r. powołany został Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Klub Wersalik stał się jednym
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Przegląd twórczości artystycznej seniorów – 1998 r. Fot. archiwum
Klubu

Akademia Dzieci i Młodzieży 2011 r. Fot. archiwum OK

z klubów, które włączono w strukturę tegoż Ośrodka.
Kontynuowano działalność, wprowadzając jednocześnie
nowe formy takie jak: Przeglądy Twórczości Zespołów
Amatorskich dla Seniorów, czy Przeglądy Twórczości
Trzeźwych Alkoholików.
Szeroko współpracowano z niepełnosprawnymi dziećmi,
organizując dla nich Przeglądy Twórczości Dzieci oraz imprezy okolicznościowe.
W roku 2001 nad Klubem Wersalik zebrały się ciemne chmury. Jeden z mieszkańców, któremu przeszkadzał
hałas związany z organizacją wieczorków tanecznych,
złożył skargę do Prezydenta Miasta. Prezydent zakazał
organizacji tych imprez. Pojawiła się groźba likwidacji
Klubu. Wielu mieszkańców i instytucji stanęło jednak
w jego obronie.
Po serii artykułów w prasie broniących Klubu, interwencjach polityków, a także różnych instytucji, ponownie zezwolono na organizację wieczorków tanecznych
i innych form działalności, ale w znacznie ograniczonym zakresie.
Ważną postacią w historii Klubu jest jego wieloletnia
kierowniczka pani Janina Buda. Obecnie pełni ona funk-
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Kultury

List mieszkańców w obronie Klubu do Prezydenta Miasta Krakowa
– Dziennik Polski z 14 listopada 2001

cję Prezesa Małopolskiego Komitetu Pomocy Społecznej
oraz kierownika Amatorskiego Zespołu Artystycznego
Złota Jesień działającego w Klubie. Jako zasłużona emerytka cały czas aktywnie działa w Klubie Seniora.
Obecnie w Klubie funkcjonują: Klub Abstynentów
Trzeźwość (w roku 2010 obchodził 40-lecie swojej działalności), Klub Seniora (w roku 2010 obchodził 30-lecie
swojej działalności), świetlica dla dzieci i młodzieży. Odbywają się zajęcia językowe, nauka gry na gitarze, pilates
z elementami flamenco, warsztaty florystyczne. Organizowane są wernisaże prac malarskich, wieczory poezji, prelekcje oraz wieczorki taneczne.
Źródła:
1. kronika Klubu Trzeźwość
2. kroniki Klubu Seniora
3. zdjęcia z Głosu Nowej Huty przesłane przez Panią Krystynę Downar
(Głos nr 14, 1957, Głos nr 3, 1960, Głos nr 1, 1971, Głos nr 25, 1963)
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Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
os. Zgody 1, 31-949 Kraków
tel.: 12 644 24 32, tel./fax: 12 425 89 39
e-mail: biuro@krakownh.pl
Dyrektor: Małgorzata Jezutek
Dział Imprez i Promocji

Klub 303

Klub Aneks

Klub Krzesławice

Klub Dukat

Klub Mirage

os. Centrum A, 6a 31-923 Kraków
tel./fax: 12 644 68 10 wew. 23
e-mail: imprezy@krakownh.pl
Kierownik działu: Magdalena Smolik
os. Łuczanowice
ul. A. Mycielskiego 11, 31-999 Kraków
tel.: 12 685 00 34
e-mail: aneks@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Danuta Radosz
os. Grębałów
ul. Styczna 1, 31– 764 Kraków
tel.: 12 645 17 90
e-mail: dukat@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Zygmunt Kiszka

Klub Herkules

os. Branice
ul.Tokarzewskiego 29, 31-985 Kraków
tel.: 12 681 00 77
e-mail: herkules@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Dorota Adamska

Klub Jedność

os. Wolica
ul. Drożyska 3c, 31-988 Kraków
tel.: 12 681 00 70, 506 957 110
e-mail: jednosc@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Jolanta Żarnik

Klub Jędruś

os. Centrum A bl. 6 A, 31-923 Kraków
tel.: 12 644 68 10 wew. 21
e-mail: jedrus@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Waldemar Cichy

os. Dywizjonu 303 paw. 1, 31-871 Kraków
tel.: 12 681 39 78
e-mail: klub303@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Magdalena Florek
os. Krzesławice
ul. Wańkowicza 17, 31-752 Kraków
tel.: 12 644 80 06
e-mail: krzeslawice@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Agnieszka Kowalska
os. Boh. Września 26, 31-421 Kraków
tel.: 12 645 72 09
e-mail: mirage@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Małgorzata Wojtasik

Klub Ośrodka Kultury

os. Zgody 1, 31-949 Kraków
tel.: 12 644 24 32
e-mail: osrodek@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Elżbieta Ratajewska

Klub Pod Kasztanami

os. Kościelniki
ul. Płoszczyny 1, 31-988 Kraków
tel.: 12 681 01 99
e-mail: podkasztanami@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Zenon Wojnar

Klub Wersalik

os. Ogrodowe 15, 31-916 Kraków
tel.: 12 644 13 52
e-mail: wersalik@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Joanna Kowacka-Kraj

Klub Karino

os. Chałupki
ul. Truskawkowa 4, 31-985 Kraków
tel.: 12 681 02 00
e-mail: karino@krakownh.pl
Kierownik Klubu: Elżbieta Nowak
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