
Kotek Włodek

PREZENTACJA PROJEKTU



O projekcie:

Warszawa ma swoją syrenkę, Gdańsk Neptuna, Kraków smoka, a Nowa 
Huta – Kotka Włodka

Każdy potrzebuje idola, bohatera, w którego wierzy, który jest autorytetem i
który jest blisko.

Nowa Huta bardzo potrzebowała współczesnego bohatera, a szczególnie
dzieci.

Kotek Włodek, to bohater, który zawładnął sercami Nowohucian.

copyright: Iwona Gierłach                             
www.kotelwlodek.com



O projekcie - książka:

W 2016 została wydana książka „O kotku Włodku z Nowej Huty”, który
zamieszkuje w Nowej Hucie, w czasach jej największego rozkwitu, który
przypada na latach 70. ubiegłego wieku, jak i współcześnie.
Książka dla wszystkich Nowohucian, miłośników PRL-u, kotów, turystów,
dzieci, a przede wszystkim dla mieszkańców.
Opowieść eksponuje wszystkie najważniejsze miejsca dzielnicy.
Zawiera trasę turystyczną: Śladami Kotka Włodka po Nowej Hucie.

copyright: Iwona Gierłach                             
www.kotelwlodek.com



O projekcie - książka:



O projekcie – książka to nie wszystko:
Wraz z książką powstała: 

• Strona internetowa oraz Fan page na Facebook’u z ponad 3000 fanów
• Mural oraz Monidło
• Maskotka  oraz „żywa” maskotka wielkości człowieka
• Kolorowanki, plakaty, kubki, torby
• Ex libris
• Trasa śladami kotka Włodka w przewodniku Kidsinkrakow.pl wydanego przez KBF
• I wiele innych gadżetów, ulotek.

NH zyskała swój symbol 
„…poprzez pomnik Kotka Włodka, który stanie na pustym postumencie przy Alei Róż, kolejki ustawią 
się pod budką z pamiątkami  i lodami Bambino, a turyści będą poszukiwali mruczących 
kasztanowców lub przybywali wraz z dziećmi do interaktywnego centrum…”
Brzmi ciekawie? To dopiero kropla w morzu w porównaniu do tego, co możemy wraz z Państwem 

wspólnie stworzyć. 
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O projekcie – książka to nie wszystko:
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Wybrane audycje, publikacje:
• Tok FM – Radio Pogoda:
https://www.youtube.com/watch?v=oUetG38DnXE
https://www.youtube.com/watch?v=3vweY4qfw24
https://www.youtube.com/watch?v=j1FQwkkURzQ
• TVP Kraków:
Kronika 13.09.2016, 2018
• Gazeta Wyborcza:
http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20086142,nowa-huta-byl-wlodzimierz-na-cokole-bedzie-kot-
wlodek.html
• Dziennik Polski: 
http://www.dziennikpolski24.pl/magazyny/a/krakow-ma-swojego-smoka-a-nowa-huta-moglaby-miec-kotka-
wlodka,10019446/
• Łaźnia Nowa:
http://www.laznianowa.pl/news/bulwart-dzieci-program - 17.07.2016
• Radio Kraków:
https://www.radiokrakow.pl/audycje/alfabet/pierwszy-jesieny-alafebt/
• Radio Zet Gold
• Tygodnik Nowa Huta
• Fakt
• Gazeta krakowska
https://gazetakrakowska.pl/krakow-na-starych-garazach-w-nowej-hucie-jest-teraz-wielkie-akwarium-
zdjecia/ar/10395138



Wydarzenia:

• Zajrzyj do Huty 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
• Kombinat Kultury 2016, 2017, 2018
• Warsztaty w klubie Kombinator 2016, 2017, 2019
• Warsztaty i spotkanie w Księgarnia Nowa 2019, 2020
• Warsztaty i wystawa w bibliotece Kraków 2018
• Kolęda Nowohucka, wydarzenie Artzona 2018
• Targi Książki 2016
• Warsztaty i spotkania w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa 2016, 2017, 2019
• Bulwart sztuki, wydarzenia Łaźnia Nowa 2016
• Razem dla Huty 2016
• Konferencja Komu Komunikacja 2016
• Sąsiedzkie naprawianie 2018
• Dni Nowej Huty 2016,2017,2018,2019
• Kotek Włodek i reszta osiedla pomaga – zbiórka na rzecz schroniska 2016, 2017, 2018
• Spotkania z uczniami szkół i przedszkoli na terenie Nowej Huty 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Inne, patrz: https://www.facebook.com/kotekwlodekNH/



Wydarzenia, audycje, publikacje:

Radio Pogoda

Zajrzyj do Huty 2020

Radio TOK FM

Konferencja Muzeum Krakowa

Kombinat Kultury



Wydarzenia, audycje, publikacje:

Konferencja Nowohuckie Centrum 
Kultury

Zajrzyj do Huty

Biblioteka Kraków

Bulwart Sztuki



Wydarzenia, audycje, publikacje:



Wydarzenia, audycje, publikacje:

Art. Zona -warsztaty

Czytanie w przedszkolach

Gazeta Wyborcza

Dziennik Polski



Wydarzenia, audycje, publikacje:
Fundacja Promocji Nowej 
Huty

Nowohucka Kolęda



Mruczący Kasztanowiec w Parku Ratuszowym:



Cele projektu:

Projekt długofalowy promujący Nową Hutę na całym świecie oraz 
kreujący Kotka Włodka na nowego bohatera Nowej Huty. 

• Promocja miasta, dzielnicy Nowa Huta na arenie międzynarodowej,
• Atrakcja turystyczna: wpływ na liczbę turystów przybywających do NH,
• Nowy szlak wytyczony po Nowej Hucie,
• Budowanie pozytywnego wizerunku Nowej Huty wśród mieszkańców Krakowa,
• Edukacja dzieci: stworzenie pozytywnego bohatera NH, wokół którego oscylować 

będzie działalność promocyjno-edukacyjna dla mieszkańców Krakowa,
• Patriotyzm lokalny: wsparcie inicjatywy – Moja mała ojczyzna, bądź z niej dumny. 

Pretekst do rozmowy o dziejach NH, miejscach i przedsiębiorstwach.



Plany:

• Wydanie II części przygód Kotka Włodka: „Kotek Włodek i pogromcy smogu”



Cele na 2022/2023:

• Stworzenie oznaczonej trasy turystycznej dla dzieci: Śladami Kotka Włodka po 
Nowej Hucie z odpowiednimi tabliczkami i artefaktami przestrzennymi (inspiracja: 
wrocławskie krasnale),

• Prelekcje w szkołach i przedszkolach: Nowa Huta – mała ojczyzna,
• Wsparcie innych inicjatyw o charakterze prospołecznym,
• Mianowanie imieniem kotka Włodka boiska przy osiedlu Centrum D.



Dziękuję!


