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„Zajrzyj do Huty” to inicjatywa, która od dekady wpisuje się w kalendarz kulturalnych imprez
nowohuckich, a w jej organizację zaangażowanych jest kilkadziesiąt instytucji z Nowej Huty.
W tym roku, już po raz dziesiąty, małych i dużych, nowohucian i krakowian, organizatorzy
zapraszają na wspólne odkrywanie nowohuckich tajemnic i przemierzania tej młodej, lecz
bogatej w dziedzictwo historyczne, części Krakowa. Tegoroczne „Zajrzyj do Huty” odbywa
się w dniach 22–23 września.

Przez dwa dni, wspólnie z przewodnikami i pasjonatami Nowej Huty będzie można
poznawać najmłodszą dzielnicę Krakowa, przemierzając ją wzdłuż i wszerz na
piechotę, w autobusie i podczas gier miejskich. Swoje drzwi otworzą muzea, zakłady
pracy, kościoły i teatry. Będzie można poznać tajemnice dworów i pałaców
należących przed wiekami do tak znanych rodów jak Braniccy, Wodziccy, Czartoryscy
czy Kirchmayerowie. Coś dla siebie znajdą miłośnicy zabytków archeologicznych,
literatury, pokazów artystycznych.
Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Muzeum PRL-u przygotowało dla nich
warsztaty plastyczne „Postaci z bajek odwiedzają Nową Hutę”, podczas których dzieci
poznają założenie urbanistyczne Nowej Huty, a następnie własnoręcznie wykonanymi
postaciami z peerelowskich bajek będą „zasiedlały” przestrzeń najstarszych osiedli.
Ponadto najmłodsi będą mogli wziąć udział w quizie „Zajrzyj do Muzeum PRL-u”,
rozwiązywanego w trakcie zwiedzania muzeum.
W tym roku będzie można poznać Bieńczyce i Mistrzejowice, przespacerować się ulicą
Bulwarową, poznać miejsca ludzkich tragedii podczas II wojny światowej, wybrać się z
Maciejem Miezianem w podróż „Przez pustynię i puszczę do Mordoru”, a także
zobaczyć, jak od środka wygląda praca i funkcjonowanie kombinatu ArcelorMittal
Poland i oczyszczalni ścieków „Kujawy”, a nawet zostać fotografem Nowej Huty!
Dobre wiadomości organizatorzy mają również dla tych, którzy swój wolny czas lubią
spędzać bardziej aktywnie bądź kibicując podczas zmagań sportowych. Dla nich
przygotowany zostanie spływ kajakowy rzeką Dłubnią oraz - po raz pierwszy podczas
naszego wydarzenia - Międzyszkolny Turniej Rugby Tag.

Zobacz także:
Szczegółowy program akcji „Zajrzyj do Huty” [PDF]
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