
Wycieczka „Śladami PRL po Krakowie” 

Data – 14 grudnia 2019 r., wyjazd godz. 5.30, powrót ok. 22.30-23.00 

W programie: Nowa Huta 

       Nowa Huta była jednym z nielicznych miast na świecie zaprojektowanych  

i zbudowanych od podstaw w duchu socrealizmu. Komuniści marzyli o stworzeniu 

doskonałego miasta, które przyćmi Kraków postrzegany jako ostoja mieszczańskich tradycji  

i wrogości wobec socjalistycznych idei. 

       Podczas naszego zwiedzania zobaczycie Państwo naprawdę niezwykłą architekturę, 

paradoksalnie inspirowaną także osiągnięciami zachodnioeuropejskiego modernizmu. Na 

Placu Centralnym zadziwią Państwa monumentalizm, symetria i surowy urok tej miejskiej 

przestrzeni. Dowiecie się Państwo o najbardziej interesujących i absurdalnych aspektach 

życia w Nowej Hucie. Zobaczycie najstarsze osiedla i budynki użyteczności publicznej. Jak 

zapewne wiecie, utopijna wizja idealnego miasta robotników okazała się zupełnie nie 

przystawać do rzeczywistości. Mieszkańcy Nowej Huty szybko weszli w konflikt  

z socjalistycznymi władzami.        

       Po upadku komunizmu zmieniono nazwy ulic (d. Aleja Włodzimierza Lenina stała się 

Aleją Solidarności), jednak duch przeszłości jest w Nowej Hucie wciąż obecny. Podczas 

naszej wycieczki można będzie poczuć tę niesamowitą atmosferę.  

Muzeum Nowej Huty – w którym poznamy opowieść o kombinacie metalurgicznym 

Huta im. Lenina. Wpisuje się ona doskonale w trwające w bieżącym roku obchody 70-lecia 

Nowej Huty. 

       W roku jubileuszowym temat to nieprzypadkowy – budowa kombinatu stała się bowiem 

powodem powstania Nowej Huty, najpierw jako osobnego miasta, następnie dzielnicy 

Krakowa. Obiekt ten był jednym z największych zakładów przemysłowych w okresie PRL 

oraz sztandarową inwestycją planu 6-letniego. Na przestrzeni dziesięcioleci znaczenie fabryki 

dla dzielnicy uległo istotnej zmianie. W okresie PRL Nowa Huta była właściwie 

monokulturową dzielnicą zbudowaną wokół zakładu pracy, w której role pracownika  

i mieszkańca często były nierozłączne. 

       Wystawa „Mój drugi dom? Huta im. Lenina” jest próbą spojrzenia na kombinat jako 

socjalistyczny zakład pracy, wraz jego filozofią oraz jej przełożeniem na praktykę działania. 

Porusza między innymi kwestie socjalnych funkcji zakładu pracy w okresie PRL, takich jak: 

prowadzenie przedszkoli zakładowych, świetlic, ośrodków wczasowych, domów kultury. 

       Ponadto będzie można obejrzeć wystawę plenerową Kombinat formy – przestrzenie Huty 

im. Lenina na fotografiach z lat 1950-1960. Fotograficzny dziennik budowy - tak można 

nazwać niezwykłą dokumentację Huty im. Lenina przechowywaną w Archiwum Narodowym 

w Krakowie. W latach 1950-1989 na zlecenie Kombinatu powstało blisko 12 000 fotografii, 

które miały obrazować rozmach budowy największej inwestycji Planu 6-letniego. 

Pogrupowane w kilkunastu działach tematycznych, stanowią kartotekę budynków 

wznoszonych na terenie Huty. Swoje „fotobiografie” mają w tym zbiorze m.in. koksownia, 

stalownia, siłownia, walcownia blach zimnych, wielkie wiece, zgniatacz itp. 

       Trzecią wystawą jest „Atomowa groza”. Jeden z mitów o nowohuckich schronach głosi, 

że pod całą dzielnicą jest drugie, podziemne miasto, po którym można poruszać się, nie 



wychodząc na powierzchnię...  Do dziś można spotkać mieszkańców opowiadających, jak to 

przed laty weszli do podziemi na jednym osiedlu, a wyszli w zupełnie innej części dzielnicy. 

Krąży też opowieść, jakoby pod dawnym kinem Światowid  mieścił się największy w Nowej 

Hucie schron dla kilkuset osób. No i oczywiście wszystkie nowohuckie schrony miały 

podobno chronić przed wybuchem jądrowym. Dziś schrony są jedynie ciekawostką 

historyczną. Opowieść o ponad 250 budowlach ochronnych znajdujących się pod blokami, 

szkołami, przedszkolami, ośrodkami zdrowia czy instytucjami kultury zlokalizowanymi  

w centrum Nowej Huty przemawia do wyobraźni.  

Podziemna Nowa Huta – Schron pod budynkiem jednej ze szkół jest pierwszym, 

udostępnionym w ramach projektu trasy turystycznej Podziemna Nowa Huta. Schrony 

budowane w latach 50. XX w. pod Nową Hutą (było ich w sumie ponad 250) nie mogły 

zapewnić mieszkańcom ochrony przed skutkami ataku atomowego. Dawały im jedynie 

złudne, lecz bardzo pożądane poczucie bezpieczeństwa.  

Rynek Starego Miasta – czas wolny na Jarmarku Bożonarodzeniowym.  

Koszt: 160 zł / 1 os.; (przejazd autokarem turystycznym, ubezpieczenie, 

parkingi, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi przewodników). 
 

Wycieczka nie ma charakteru komercyjnego – odbywa się na zasadach 
samoorganizacji i jest imprezą non-profit. 
 

Uwaga! Organizator zastrzega możliwość niewielkiej korekty w programie wyjazdu. 
 

Zapisy i wpłaty przyjmuje Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu                     

w Wieluniu  (ul. 3 Maja 29,  tel. 43 843 87 80) do 25.11.2019 lub do 

wyczerpania wolnych miejsc (ich liczba jest ograniczona). 

 


