
Studium Dziedzictwa Nowej Huty – najważniejsze zasady 

1. Program koordynuje Nowohuckie Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. 

2. Zajęcia obejmować będą dwa semestry od października 2020 r. do czerwca 2021 r. 

3. Zjazdy odbywać się będą co do zasady w II sobotę miesiąca w godz. 16.00-17.30 (wykład) i 17.45-

19.15 (ćwiczenia) w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie (os. Górali 5). 

4. W trakcie wykładów prezentowane będą ogólne zagadnienia z zakresu dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego Nowej Huty, a w trakcie ćwiczeń zajmować się będziemy tym co można robić 

współcześnie z dziedzictwem i jakim podlega ono procesom. 

5. Opłata za udział w wykładach wynosi 100 zł za semestr (5 spotkań) – płatne z góry do dnia 

pierwszych zajęć gotówką lub przelewem na konto Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida (w tytule 

należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę „Studium Dziedzictwa Nowej Huty”): Alior 

Bank S.A. 96 2490 0005 0000 4600 4743 0631. 

6. Opłata za udział w ćwiczeniach uzależniona jest od tematyki i rodzaju zajęć – średnio będzie to ok. 

20 zł za zajęcia – płatne gotówką do dnia danych zajęć. 

7. Każdy zapisujący się na dany semestr musi dostarczyć „Kartę zgłoszenia w Ośrodku Kultury 

im. C. K. Norwida” oraz „Oświadczenie uczestnika zajęć stałych prowadzonych w reżimie 

sanitarnym w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie” – najpóźniej w dniu pierwszych zajęć 

(Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń). 

8. Udział w zajęciach odnotowywany będzie w dzienniku zajęć oraz indeksach. 

9. Do ukończenia Studium wymaganych jest 12 obecności (wykład i ćwiczenia liczą się jako osobna 

obecność) oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej. 

10. W przypadku planowanej nieobecności prosimy o jak najwcześniejsza informację o tym fakcie: 

nhlab@okn.edu.pl, 12 644 27 65 w. 21, 47. 

11. Każdy uczestnik zajęć na zakończenie rocznego cyklu przygotowywać będzie pracę zaliczeniową 

w dogodnej formie uzgodnionej z prowadzącym (np. przygotowanie prezentacji, poprowadzenie 

spaceru, napisanie eseju). 

12. Każdy uczestnik, który będzie mieć wymaganą liczbę obecności i przygotuje pracę zaliczeniową, 

otrzyma dyplom ukończenia Studium podczas zakończenia programu w czerwcu 2021 r. 

13. W jednej grupie zajęciowej uczestniczyć może maksymalnie 20 osób. Na dany wykład lub 

ćwiczenia mogą być przyjmowani „wolni słuchacze” w ramach wolnych miejsc (wymagane jest 

zapisanie i otrzymanie potwierdzenia przyjęcia). 

14. Planowany harmonogram i tematyka zjazdów (Uwaga! Zastrzegamy prawo do możliwości 

dokonywania zmian): 

 

10.10.2020. od 16.00. do 19.30.  

Wykład:  Kombinat i inne zakłady przemysłowe (Jarosław Klaś)  

Ćwiczenia: Pamięć i historia mówiona (dr Maja Wąchała-Skindzier) 

 

21.11.2020. od 16.00. do 19.30.  

Wykład: Typy zieleni w Nowej Hucie (Elżbieta Urbańska-Kłapa) 

Ćwiczenia: Gdzie szukać, żeby znaleźć? Ćwiczenia: Źródła wiedzy o dziedzictwie Nowej Huty (Jarosław 

Klaś) 

 

12.12.2020. od 16.00. do 19.30.  

Wykład: Życie codzienne w Nowej Hucie i badanie mikronarracji (dr Maja Wąchała-Skindzier) 

Ćwiczenia: Ochrona zabytków i modernizacje (Jarosław Klaś) 
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09.01.2021. od 16.00. do 19.30. Wykład: Charakterystyka społeczności Nowej Huty na przestrzeni lat 

(Jarosław Klaś) 

Ćwiczenia: Ikonosfera, obraz, obiekt, artefakt – o badaniu źródeł wizualnych do historii Nowej Huty 

(dr Maja Wąchała-Skindzier) 

 

13.02.2021. od 16.00. do 19.30.  

Wykład: Jak zostać społecznym opiekunem zieleni? (Elżbieta Urbańska-Kłapa)  

Ćwiczenia:  Dziedzictwo poprzemysłowe (Jarosław Klaś) 

 

13.03.2021. od 16.00. do 19.30.  

Wykład + zajęcia terenowe: Jak oprowadzać w sposób barwny, przemyślany, ciekawy? Jak stworzyć 

własny styl przewodnika i opowiadacza? ( dr Maja Wąchała-Skindzier) 

 

10.04.2021. od 16.00. do 19.30. 

Wykład: Idea ekomuzeum i jej nowohucka wymowa (dr Maja Wąchała-Skindzier) 

Ćwiczenia: Lata 90. XX w. w Nowej Hucie – stagnacja czy nowy początek? (Jarosław Klaś) 

 

08.05.2021. od 16.00. do 19.30.  

Wyjazd studyjny: Dwory i pałace Nowej Huty, czyli idea ekomuzeum w praktyce oraz zieleń pałacowa 

(Elżbieta Urbańska-Kłapa, dr Maja wąchała-Skindzier)  

 

12.06.2021. od 16.00. do 19.30.  

Wykład + zajęcia terenowe: Łąki nowohuckie i formy ochrony przyrody (Elżbieta Urbańska-Kłapa) 

 

26.06.2021. Uroczysty finał Studium Dziedzictwa Nowej Huty  

 


