A przy nim - udaj się w lewą stronę,
Kojarzysz nazwę alei parkowej?
Tak tak, to Aleja Róż, już Ci znana,
Jako kręgosłup i najpiękniejsza arteria
Nowej Huty zbudowana.
Wjedź tam, ale przy pierwszej prostopadłej ulicy
Wybierz kierunek prawy, niech tam prowadzą Cię koła.
Na łuku drogi głowę w lewo zwróć, tam czołg stoi!
Na nim liczba - dodaj do pierwszej cyfry „1”,
I w to miejsce w haśle niech „T” się znajdzie.
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Ale ale! Przed Tobą wyrasta dumnie obiekt,
Co kulturę mieszkańcom Nowej Huty oferował.
I do dziś tak jest!
Teatr Ludowy nie tylko nazwą, ale i bryłą,
Przypomina o przeznaczeniu i pochodzeniu swoim.
Nie dojeżdżaj jednak do niego,
Za to skręć w pierwszą uliczkę w lewo.
Potem lekko na skos w prawo, do zagłębia
kulturalnego, to Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida
I strefa artystyczna ART
5
Tu
inicjatywy
kulturalne
i artystyczne
Nowej Huty
się tworzą, a pełni pasji
ludzie je realizują.
Zapoznaj się z nimi, ale to
jeszcze nie koniec.
Ruszaj więc przez podwórka: po wyjściu z ARTzony
w lewo, za placem zabaw znów w lewo.
Potem przez bramę, w lewo i…już jesteś!
Gdzie Kino Sfinks i OKN tam wejść Ci trzeba,
Po skarb questowy spod lady.
Szukaj go po lewej, gdzie wieszaki.
A hasło, to nazwisko architekta i urbanisty głównego
projektanta Nowej
Huty!

Organizator i Opiekun questu:
FUNDUSZ PARTNERSTWA,
os. Górali 5, 31-959 Kraków,
www.ffp.org.pl, tel. 507 414 302
Twórcy questu: Anna Woźniak,
Karolina Likhtarovich, Dorota
Orczewska, Natalia Tąpała,
Dominika Zaręba (zdjęcia)
Partner: ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

NOWA
HUTA
GREENWAY
GDZIE TO JEST?

Nowa Huta to wschodnia część
Krakowa o niepowtarzalnym
klimacie i wyjątkowym założeniu
urbanistycznym z lat 50. XX w.,
w połączeniu z dużą ilością terenów
zielonych. Wyprawa rowerowa
rozpoczyna się przy mapie na
Placu Centralnym im. R. Reagana,
tu gdzie jest początek Alei Róż.
Jadąc po trasie questu wybieraj
ścieżki rowerowe i bezpieczne
miejsca do poruszania się.

TEMATYKA:
Przemierzając rowerem Nową Hutę poznasz
jej założenie urbanistyczne, najważniejsze
budynki i obiekty użyteczności publicznej,
a także będziesz przyjemnie zaskoczony
ilością terenów zielonych i zadrzewień. Układ
urbanistyczny Nowej Huty i jej centrum zostały
wpisane do rejestru zabytków.

JAK SZUKAĆ SKARBU?
Podczas wyprawy rowerowej Twoim
zadaniem będzie rozwiązywanie zagadek,
odgadnięcie brakujących wyrazów, zaś
liter oznaczonych cyframi wpisanie do
hasła na końcu ulotki. Gdy przejedziesz całą
trasę i odgadniesz hasło dostaniesz skarb!
Weź ze sobą coś do pisania i bądź uważny.
Powodzenia!

Opracowanie questu: Karolina Likhtarovich, trener
questingu, www.questy.com.pl

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

QUEST - ROWEREM PO NOWEJ HUCIE

UNII EUROPEJSKIEJ

CZAS PRZEJAZDU:

ok. 1,5 godziny

Witaj w Nowej Hucie, części Krakowa,
Czeka Cię dziś ciekawa wyprawa rowerowa.
Chcemy pokazać osobliwości tego miejsca,
A wiedz, że jego charakter jest wyjątkowy!
O wszystkim dokładnie Ci opowiemy,
Rozejrzyj się i poszukaj starych, stylowych latarni,
Parzyście ustawionych po obu stronach Alei Róż.
Stań przodem do Placu Centralnego,
w oddali przed sobą ujrzysz Pomnik Solidarności.
Obróć się w prawo, przejedź wokół przy arkadach.
Udaj się na drugą stronę al. Jana Pawła II,
Zatrzymaj się przed dużą mapą dzielnicy.
Przyjrzyj się centrum Nowej Huty,
Widzisz jakby „organizm”, tkankę miejską?
Odszukaj Aleję Róż - to kręgosłup,
Plac Centralny to zaś… serce
dzielnicy!
Zwróć uwagę na osiedla:
jest ich dużo, są niewielkie.
Mają nazwy: Urocze, Zgody
lub Centrum , B, C, D.
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Stań tak, abyś miał mapę
przy lewym ramieniu,
I ruszaj przed siebie,
gdzie skarpa odsłania
krajobraz Łąk
Nowohuckich.
Zatrzymaj się przy Centrum Kultury, popatrz w dal,
O przyrodzie Łąk Nowohuckich opowiada
inny nasz quest: „Zielona Nowa Huta”.
Polecamy i zapraszamy!
Odwróć się plecami do łąk, wsiądź na rower, wróć
do al. Jana Pawła II,
Za mapą skręć w prawo i jedź ścieżką rowerową.
A gdy wypatrzysz po prawej stronie Muzeum PRL
To znak, że to Twój
kolejny przystanek.

Przyjrzyj się budynkowi:
jest monumentalny,
„oszczędny”,
To klasyczny przykład architektury
socrealizmu.
Rozejrzy się, co tu się niegdyś mieściło?
Już widzisz, kino!
Władza dbała o czas wolny robotników…
Powtarzająca się samogłoska z nazwy kina tego
Niech trafi w ostatnie okienko hasła questowego.
Ruszaj dalej wzdłuż ulicy, przed siebie, rozglądaj się,
Widzisz bloki osiedlowe - niskie,
z dachami czterospadowymi z dachówkami?
I mnóstwo drzew, Nowa Huta tonie w zieleni.
Nie pędź, bo gdy z prawej strony zobaczysz
budynek: z arkadami-łukami, białymi, nad drzwiami.
Skręć w lewo, przejdź po pasach
przez al. Jana Pawła II,
Wejdziesz w ul. Daniłowskiego.

Skręć w lewo, jedź ścieżką rowerową wzdłuż
Bulwarowej,
Gdy dotrzesz do dużej prostopadłej ulicy,
Przejdź ostrożnie na drugą stronę i w prawo się
kieruj.

Na rogu ulicy, po lewej stronie, tablica ciekawa stoi…
Przeczytaj - to Osiedle
(żeńskie imię),
6
Pierwsze w Nowej Hucie, do 1958 jako A1 Południe!

Widzisz po lewej Zalew Nowohucki? Tam się udaj.
Jedź cały czas wzdłuż wody,
Tak, byś miał ją przy lewej ręce.

Dalej, przed Tobą,
Plac przy Poczcie się
wyłania,
Niegdyś nazywany
Placem Piotra
Ożańskiego „Człowieka z
marmuru”…
Po lewej stronie, na
narożnym budynku
tablica wisi, przeczytasz
z niej, kiedy powstały tu
pierwsze bloki.
A trzecia cyfra roku początkowego,
To miejsce, gdzie w haśle trafi „S” litera.

Zalew i park dla robotników stworzony,
Jako miejsce rekreacji i wypoczynku.
Na zalewie odszukaj wyspę - Małpi Gaj,
To miejsce lęgowe wielu ptaków!
Jedź, aż zobaczysz rozwidlenie, a po prawej,
Będzie boisko do siatkówki plażowej.

Stoisz twarzą do ulicy, którą przyjechałeś,
Obróć się w lewo, zobaczysz znak zakazu wjazdu,
Tam uliczka i twoja dalsza trasa jest.
Ostrożnie prowadź nią rower, aż do bramy…
”
„Rodzinnego Ogrodu
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Spójrz na rok założenia - i o to władza zadbała,
By robotnik miał w mieście swój kawałek ogródka!

NOWA HUTA

Teraz uważaj! Skręć za boiskiem w prawo,
Potem znów w prawo, przed placem zabaw.
Pod kasztanami skręć w lewo, wzdłuż rzeki Dłubni,
I na mostek nad nią się udaj.
Na końcu mostka jest furtka, przejdź przez nią,
Na dwóch kolejnych rozwidleniach jedź w prawo,
potem w lewo.
A za metrów kilkadziesiąt ujrzysz… dworek.
To dawna wieś Krzesławice, a dworek
należał do Jana
Matejki!

W tym miejscu powstało dzieło:
„Kościuszko pod Racławicami”.
Z tablicy po prawej stronie, na ścianie budynku,
Dowiesz się w jakich latach tu mieszkał i tworzył.
A ile to było lat? Druga cyfra tej liczby
Wskaże Ci miejsce „C” litery w haśle.
Czas ruszać dalej, wyjedź
przez bramę,
Skręć w prawo i za
chwilę spotkasz się
z drewnianym
kościółkiem.
Wejdź przez zieloną
furtkę, zwiedź zabytek.
Zobacz pod jakim jest
wezwaniem?
To rzadkie - „Matki Boskiej

1

”
1
Opuść zabytkowego kościoła wrota,
Udaj się w lewo i pędź przed siebie.
Dość długo będziesz jechać, aż po prawej stronie,
Ujrzysz „wysepkę” na ulicy, z kapliczką.
Tuż przed nią skręć w lewo, w utwardzoną drogę,
W prawo za wysepką prowadzi ulica PCK - tam nie jedź.
Dojedziesz do mostku na Dłubni, przekrocz go,
I zaraz za nim w prawo podążaj, „niby chodnikiem”.
Jedziesz teraz zielonym tunelem, a po chwili,
Znów zobaczysz park Zalewu Nowohuckiego.
Ale Ty jedź prosto, aż do ul. Bulwarowej,
Tu skręć w prawo i do kościoła jedź białego.

