
OŚRODEK KULTURY IM. C. K. NORWIDA
os. Górali 5
tel. 12 644 27 65
e-mail: sekretariat@okn.edu.pl

www.okn.edu.pl

 Biblioteka OKN (pn. 9-15, wt, śr, pt. 12-19) –  nowości, możliwość skorzystania z
komputera,  warsztaty  czytelnicze  dla  grup  przedszkolnych  i  wczesnoszkolnych,
Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i grup gimnazjalnych, konkurs historyczny
„OD Wandy do Sendzimira” dla gimnazjalistów i licealistów.

 Poniedziałki,  godz.  18.00  –  Warsztaty  haftu  koralikowego,  Zapisy:
b.solecka@okn.edu.pl, tel. 12 644 27 65, w. 17. Koszt 20zł. 

 10 grudnia,  godz.  19.00  –  Paweł  Kaczmarczyk  Audiofeeling  Trio  – koncert  w
ramach  projektu  Odbiornik  Live  www.facebook.com/odbiorniklive.  Wstęp  wolny.
*Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 11 grudnia,  godz.  17 –  Wernisaż  wystawy akwareli  Janusza  Janasa "Kraków
nocą” (wystawa  czynna 11 XII – 08 I 2016), wstęp wolny.

 12 grudnia, godz. 10.00 – 17.00 – Coraz Bliżej Święta  – targi sztuki użytkowej,
warsztaty rodzinne, atrakcje, wstęp wolny,  szczegóły: www.okn.edu.pl

 15 grudnia, godz. 18.00 - NH Rh+ Dziedzictwo i tożsamość Nowej Huty:  Czas
Zatrzymany. Spotkanie z Adamem Gryczyńskim. Wstęp wolny. 

 21  grudnia,  godz. 18.00  –  Świąteczny  koncert  operetkowy „Zostań  moją
gwiazdą”. Wykonawcy:  Jolanta  Leśniak  -  mezzosopran,  Dariusz  Palonek  -  tenor,
Kamil  Zypser - fortepian.   Wstęp 10 zł.  Koncerty operetkowe odbywają się raz w
miesiącu w poniedziałki. 

 11  stycznia,  godz.  15:00-  Rodzinne  Kolędowanie.  Przegląd  rodzinno-
przedszkolnych grup kolędniczych. Organizatorzy: P-le nr 107, Rada Dzielnicy XVIII,
OKN - dział Animacji.

 19 marca, godz 11:00 – Coraz Bliżej Wiosna. Targi sztuki użytkowej. Całodniowa
impreza  skierowana  do  rodzin  z  dziećmi,  w  czasie  której  odbywają  się  rożnego
rodzaju warsztaty, występy artystyczne oraz targi rękodzieła. Tematem przewodnim
wydarzenia są nadchodzące Święta Wielkanocne. Misją imprezy jest zwrócenie uwagi
na  przedświąteczny  czas,  który  zbyt  często  spędzamy  w  galeriach  handlowych,
zamiast  poświęcić  go  na  budowanie  więzi  rodzinnych.  Wydarzenie  zachęca
uczestników do brania udziału w rodzinnych zajęciach, które z powodzeniem można
kontynuować w zaciszu domowym.
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KLUB KUŹNIA OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA

os. Złotego Wieku 14

Tel. 12 648 08 86

e-mail: klub@kuznia.edu.pl

www.kuznia.edu.pl

 Środy,  godz.  10.00  -  Mamiarnia.  Otwarte  spotkania  dla  mam.   Zapraszamy  do
Mamiarni – miejsca przyjaznego rodzicom, w którym mamy z małymi dziećmi mogą się
spotkać,  porozmawiać  przy  herbatce  i  słodkim  co  nieco.  Macierzyństwo  jest  czasem
pięknym, ale także trudnym, warto poszukać rady i wsparcia, tych, którzy to rozumieją.
Koszyczkowe (na herbatę, kawę i ciasteczko): 5 zł.

 Czwartki,  godz.  16.00  -  Recykling  na  wesoło,  czyli  co  można  zrobić  z  niczego.
Bajkowy świat na ziemi i w kosmosie. Koszt: 15 zł.

 Czwartki, godz. 17.30 - Bajki Europejskie.  Cotygodniowe spotkania z baśnią i bajką
europejską dla dzieci przedszkolnych. Wstęp 5 zł.

 1-14 grudnia  -  Konkurs Na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną. Do udziału  w
konkursie  na kartkę zapraszamy wszystkie  chętne dzieci,  a także grupy z Przedszkoli,
Szkół,  Klubów,  Domów  Kultury.  Informacje:  Ernest  Ogórek,  tel.  12  648-08-86,
klub@kuznia.edu.pl

 11 grudnia, godz. 18.30 – Strefa zdrowia: Wpływ żywności na urodę. Wstęp wolny.
 13 grudnia, godz. 15.00 - W poszukiwaniu Świętego Mikołaja. Interaktywny spektakl 

dla dzieci pełen piosenek, skeczy, gagów. Reżyseria: Tomasz Poniży. Wstęp wolny, 
obowiązują zapisy:  tel. 12 648 08 86

 21 grudnia, godz. 18.00 - Wernisaż wystawy pokonkursowej „Najpiękniejsza kartka
Bożonarodzeniowa”. W programie: ogłoszenie wyników konkursu, rozdanie nagród.

 9 stycznia, godz. 14:00 - Szafing w Kuźni . Wielka wymiana odzieży, zabawek, książek i
wielu  innych  rzeczy. Akcja  ma  znaczenie  ekologiczne:  zainicjowane  wśród  rodziców
ekologicznego  stylu  życia,  opartego  na  idei  wielorazowości,  czyli  wielokrotnego
wykorzystania  rzeczy.  Szafing  ma  również  wymiar  praktyczny  –  wymiana  odzieży  i
akcesoriów to sposób na oszczędności w domowym budżecie.

 12 stycznia, godz. 10:00" Z muzyką przez wieki - Dziadek do orzechów - bajka pod
choinkę" 
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ARTzona OŚRODKA KULTURY IM. C. K. NORWIDA

os. Górali 4

tel.  12 642 25 80 lub 12 644 38 98 w. 27

e-mail: artzona@okn.edu.pl

www.artzona.okn.edu.pl

 Wtorki, godz. 17.00 - MAŁA ARTZONA. BUTTERFLY WING  /dzieci w wieku 7-
12 lat/ warsztaty plastyczne z elementami  języka angielskiego oraz historii  sztuki..  W
trakcie warsztatów dzieci poznają różne techniki malarskie i rysunkowe. Wprowadzenie
elementów języka angielskiego pozwoli najmłodszym w naturalny sposób oswoić się z
tym językiem. Koszt 5zł/os. za zajęcia.

 Wtorki, godz. 19.00 - NHmeetup! Nowa Huta language and CS meetings -  otwarte
spotkania  językowe,  podczas  których  poznajemy  naszych  sąsiadów  i  rozmawiamy  w
obcym języku. Ośrodek Kultury Norwida, C-2 Południe Cafe, os. Górali 5.

 Środy, od godz. 15.30 -  MAŁA ARTzona: „Dziecko Harmonii”.  Zajęcia rozwojowo-
umuzykalniające dla dzieci  od 3 miesięcy do 3,5 roku (z opiekunem) prowadzone wg
metody  pedagogicznej  „Sonatal”.  Zapisy:  Irina  Utienkowa-Szałapak,
irina.szalapak@gmail.com, tel.  791 769 361. Koszt: 30zł.

 Środy,  godz.  17.00  -  MAŁA ARTZONA.  KREATYWNY RECYKLING.   Zajęcia
artystyczno-ekologiczne  dla  dzieci  w  wieku  6-12  lat.  Warsztaty  realizowane  są  przy
wsparciu firmy ArcelorMittal Poland. Wstęp wolny.

 Czwartki, od godz. 9.00 - MAŁA ARTzona: „Dziecko Harmonii”. Zajęcia rozwojowo-
umuzykalniające dla dzieci  od 3 miesięcy do 3,5 roku (z opiekunem) prowadzone wg
metody  pedagogicznej  „Sonatal”.  Zapisy:  Irina  Utienkowa-Szałapak,
irina.szalapak@gmail.com, tel.  791 769 361. Koszt: 30zł.

 10  grudnia  godz.  8:30  i  10:30  -  "Dawne  i  współczesne  zwyczaje  Świąt  Bożego
Narodzenia  czyli  Kolędnicy  i  kolęda"  spotkania  edukacyjne  z  udziałem  grup
kolędniczych ( w cyklu Polski rok obrzędowy). Szczegóły www.okn.edu.pl; Koszt:  10 zł

 27  luty,  godz.  16:00  OFENSYWA  SZTUKI.  Malarstwo,  instalacje,  poezja,  proza,
muzyka,  sztuki  wizualne,  taniec,  teatr  -  tworzenie  na  żywo.  Wydarzenie  prezentujące
podczas jednego dnia artystów z różnych dziedzin i ich twórczość. 

 Marzec  2016  "HEROINA-BOHATERKA.  FESTIWAL  KOBIET".  Bezpłatne
spotkania,  warsztaty oraz inne wydarzenia  skierowane do kobiet.  W programie  m.  in.
warsztaty coachingowe, artystyczne i taneczne, DIY, krąg kobiet, slajdowiska z udziałem
kobiet  przewodniczek  i  podróżniczek.  Podczas  spotkania  finałowego  specjalne
wydarzenie, którym bąę urodziny ARTzony Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida oraz bieg
z okazji Dnia Kobiet zorganizowany wspólnie z Nowa Huta Team.
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Kino studyjne sfinks

os. Górali 5

tel. 12 644 24 65

e-mail: sfinks@okn.edu.pl

www.kinosfinks.pl 

 Wtorki,  godz.  14.30  -  Filmowy  Klub  Seniora.  Kino  Studyjne  Sfinks  zaprasza
najstarszych widzów na pokazy szczególnie interesujących filmów z bieżącego repertuaru
kina. Każdy seans poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem oraz Nowohucką Kroniką
Filmową. Bilety dla seniorów: 8,00 zł.
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