
        organizator:         

Kabaret Skeczów Męczących
Odlewnia Form Satyrycznych
5 czerwca (czwartek), godz. 2000, sala teatralna

Kabaret Skeczów Męczących powstał w Kielcach w roku 2003. Do 
tej pory formacja stworzyła pięć autorskich programów, z których każ-
dy był bardzo dobrze przyjmowany i wielokrotnie nagradzany. Człon-

kowie KSM na scenie charakteryzują się 
ogromną werwą i radością tworzenia, 
nie stronią od improwizacji i zabawy 
z widzem. Ogólnopolską popularność 
przyniosły im takie kabaretowe hity 
jak „Piosenka Trenera”, „Nasza Kla-
sa”, skecze o Jacku Krzynówku i mało 
rozgarniętym ochroniarzu „Śrubie”. 
Dzięki częstym udziałom w telewizyj-
nych programach kabaretowych KSM 
szybko stał się rozpoznawalny przez 
szeroką publiczność. Byli stałymi gość-
mi u Piotra Bałtroczyka, a z czasem ża-
den telewizyjny kabareton nie mógł się 
obyć bez ich udziału i energetycznego 
wkładu. Kabaret Skeczów Męczących 
odważnie wyśmiewa wszystko, co ich 
otacza. 
Gospodarz wieczoru: Formacja Chatelet.

bilety: 50 zł

Obchody 25 rocznicy wyborów do Sejmu 
i Senatu w 1989 roku
Główne uroczystości pod patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
8 czerwca (niedziela), plener przed NCK

w programie m. in.:

godz. 1315

„Dziękujemy za wolność – Ludzie 4 czerwca 89” – otwarcie wysta-
wy plenerowej

godz. 1500-1800

„Dziękujemy za wolność” – w koncercie wystapią:
•    Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta,
•    Paweł Orkisz z zespołem,
•    Raper Tadek,
•    Zespół WU-HAE

Prowadzenie: Magdalena Drohomirecka i Jakub Kosiniak

Obchody rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 roku to spotka-
nie tych, którzy 25 lat temu brali udział w przełomowych dla nasze-
go kraju wyborach – posłów i senatorów, przedstawicieli komitetów 
obywatelskich, dziennikarzy, fotoreporterów, organizatorów wieców 
i spotkań – wszystkich tych, którzy przyczynili się do wyborczego 
zwycięstwa sprzed ćwierć wieku. Zapraszamy mieszkańców Krakowa, 
a zwłaszcza Nowej Huty – dzielnicy, która w tamtych czasach ode-
grała szczególnie ważną rolę w drodze do wolności. Znowu bądźmy 
razem.

wstęp wolny

Salon Literacko Muzyczny
Wieczór sześćdziesiąty czwarty

10 czerwca (wtorek), godz. 1800, sala teatralna

Stolik Literacki
„Gry przestrzenne” 
– spotkanie z poetką Marzeną Dąbrową-Szatko

Stolik Muzyczny
„Pomiędzy teatrem a rodziną” 
– recital Marty Bizoń
prowadzenie Basia Stępniak-Wilk

wstęp wolny

Dzień smoka
promocja idei smoczych skwerów
15 czerwca (niedziela), smoczy skwer przy NCK 
oraz scena plenerowa NCK

W programie m.in.: 
1330-1800 zajęcia rekreacyjno-sportowe
1330-2000 obóz namiotowy 
 z technikami harcerskimi
1400-1600 prezentacje zespołów 
 artystycznych działających 
 w NCK
1600-1800 „Huta barwy trzech 
 pokoleń” 
 – prezentacja harcerzy 
 hufca ZHP Nowa Huta 
1800-1830 Grzegorz Hałuszczak 
 & Julia Lachiewicz – koncert
1830-1930 Robert Kasprzycki – koncert
1930-2000 odsłonięcie  Muralu Smoka
2000-2200 ognisko harcerskie

organizatorzy:
Wydział Sportu Urzędu Miasta • 
Krakowa
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  • 
Kraków Wschód
ZIKiT Kraków• 
Nowohuckie Centrum Kultury• 

wstęp wolny

Zamówienia i informacje: tel. 12 644 24 81, 517 248 619
e-mail: rezerwacja@nck.krakow.pl 
KASA czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 830-2000 
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5 czerwca (czwartek), godz. 2000, sala teatralna  
Odlewnia Form Satyrycznych 
Kabaret Skeczów Męczących 
gospodarz wieczoru: Formacja Chatelet 
bilety: 50 zł

8 czerwca (niedziela), godz. 1315-1800, plener przed NCK  
Obchody 25. rocznicy wyborów do Sejmu i Senatu  
w 1989 roku 
główne uroczystości z udziałem  
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego  
wstęp wolny 

8 czerwca (niedziela), godz. 1600, sala kameralna  
Spotkanie z piosenką  
prowadzi Wojciech Dąbrowski  
wstęp wolny

10 czerwca (wtorek), godz. 1800, sala teatralna 
Salon Literacko Muzyczny  
Wieczór sześćdziesiąty czwarty 
wstęp wolny

12 czerwca (czwartek), godz. 1400, sala teatralna 
TANIECmałopolska2014 
Festiwal Młodzieżowych Zespołów Tanecznych 
projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym  
województwa małopolskiego 
wstęp wolny

13-15 czerwca (piątek-niedziela), budynek C  
Wystawa makiet kolejowych  
13 czerwca (piątek), godz. 1600-2000 
14, 15 czerwca (sobota-niedziela), godz. 1000-1400, 1500-1900  
bilety: 8 zł, 4 zł (ulgowy)

13 czerwca (piątek), godz. 1700, sala 209 
Kochamy musicale 
koncert w wykonaniu solistek Studia Piosenki  
przygotowanie i akompaniament: Ewelina Kozak 
wstęp wolny

14, 28 czerwca (soboty), godz. 1800, sala 209 
Sześć postaci w poszukiwaniu autora 
wg Luigiego Pirandello w wykonaniu Teatru Ab Intra 
reżyseria i adaptacja tekstu: Marlena Topolska  
czas: 90 min (bez przerwy) 
bilety: 10 zł

15 czerwca (niedziela), godz. 1330-2200, smoczy skwer przy NCK  
oraz scena plenerowa NCK 
Dzień smoka  
promocja idei smoczych skwerów 
wstęp wolny 

15 czerwca (niedziela), godz. 1800, sala teatralna 
Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta 
Koncert na zakończenie sezonu kulturalnego 
bilety: 10 zł

14 czerwca (sobota), godz. 900-1500, sala 112B  
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej 
opłata za kurs: 75 zł

17 czerwca (wtorek), godz. 1830, sala 117 
Klub Podróżników Navigator 
Oman – dwa tygodnie z niemowlakiem na pustyni 
pokaz zdjęć oraz spotkanie z Katarzyną Pustelny-Szewczyk 
i Markiem Szewczykiem 
wstęp wolny

23 czerwca (poniedziałek), godz. 1800, sala kameralna 
Religia – Filozofia – Kultura 
Historyczne znaczenie heglizmu. Heglizm a marksizm  
wykład dr nauk humanistycznych Elżbiety Wawro 
wstęp wolny

 
 

8 maja – 6 czerwca, Galeria Centrum, bud. B  
Aleksandra Toborowicz 
wystawa malarstwa i grafiki 

2 czerwca – 15 lipca, Galeria Podróżników, bud. A  
Katarzyna Pustelny-Szewczyk i Marek Szewczyk 
Oman – orientalny klejnot 
wystawa fotografii

5-29 czerwca, Foto-Galeria, bud. A 
wystawa przeglądowa Circolo Fotografico l’Obiettivo z 
Dolo oraz pokonkursowa wystawa 13 klubów fotograficz-
nych Okręgu Weneckiego pt. „Praca w Wenecji”  
autorzy: Massimo Bonutto, Stefano Zelco, Roberto Nordio 
otwarcie wystawy: 5 czerwca (czwartek) o godz. 1800

5-30 czerwca, Galeria Centrum, bud. A 
Małgorzata Maćkowiak i Małgorzata Maćkowiak  
wystawa malarstwa pt. MM2 
wernisaż wystawy: 6 czerwca (piątek) o godz. 1800 

7-21 czerwca, budynek A oraz przestrzeń przed NCK 
Grolsch ArtBoom Festival 

9-30 czerwca, Galeria Centrum, bud. B, foyer górne i dolne 
Wydział Sztuki w Mieście 
wystawa malarstwa studentów Instytutu Sztuki  
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 
wernisaż wystawy: 13 czerwca (piątek) o godz. 1800

10-20 czerwca, Galeria Centrum, bud. C 
Tomasz Machowski – Fascynacje 
wystawa fotografii – ekspozycja towarzyszy wystawie  
makiet kolejowych (13-15 czerwca 2014) 

 
wystawy czynne codziennie w godz. 800-2000 
na wszystkie wystawy wstęp wolny

NCK

NCK

18 czerwca (środa), godz. 1700, sala 204 
Lekcja pokazowa Klubu Kubusia Puchatka  
przygotowanie i prowadzenie: Ewa Nazim-Zygadło 
akompaniament: Ewelina Kozak 
wstęp wolny

21 czerwca (sobota), godz. 1800, sala 209 
Tangere 
spektakl na podstawie „Tanga” Sławomira Mrożka w wykonaniu 
Teatru Ab Intra 
reżyseria i adaptacja tekstu: Marlena Topolska 
czas trwania: 90 min (bez przerwy) 
bilety: 10 zł

22 czerwca (niedziela), godz. 1800, sala teatralna  
Roztańczone tenisówki 
w programie wystąpią zespoły działające  
w Nowohuckim Centrum Kultury:  
Zespół Tańca Nowoczesnego Klips 
Grupa Funky 
Grupa Disco 
choreografia i przygotowanie: Katarzyna Trynka-Ropa 
bilety: 10 zł

26 czerwca (czwartek), godz. 1300, sala 204  
W moim magicznym domu  
lekcja pokazowa Muzycznego Klubu Przedszkolaka 
przygotowanie i prowadzenie: Ewa Nazim-Zygadło 
wstęp na pokaz z zaproszeniami

 
 

6 czerwca (piątek), godz. 1800, sala 117 
Zdrowie i medycyna 
Choroby układu pokarmowego – część II 
wykład prof. Witolda Stelmacha – gerontologa i fitoterapeuty 
wstęp wolny

9 czerwca (poniedziałek), godz. 1800, sala 112 B 
Klub Przyjaciół Psychologii 
Dawaj i bierz. Kim jesteś, dawcą, biorcą czy rewanżystą  
– i co z tego wynika dla twojego życia? 
spotkanie z psychologiem i psychoterapeutą  
Magdaleną Sękowską 
wstęp wolny

11 czerwca (środa), godz. 1800, sala 117 
Spotkania ze sztuką 
Malarze francuskiego klasycyzmu – David, Ingres, Gerard i ich 
dzieła w zbiorach polskich  
wykład historyka sztuki Filipa Chmielewskiego 
wstęp wolny

12 czerwca (czwartek), godz. 1800, sala 112 B 
Akademia skutecznych rodziców 
Co rodzice wiedzą o skutecznym wychowaniu  
ale czego nie stosują w codziennym życiu 
spotkanie z psychologiem Marią Apanasowicz 
wstęp wolny

NCK


