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Tenisówki mog? by? w kropki lub w paski, mog? 
mie? sznurówki w czadowych neonowych kolorach, 
migaj?ce diody lub b?yszcz?ce w s?o?cu brokatowe 
gwiazdki. Trampki mojego brata maj? na przodzie 
dwie dziury?

? Te dziury to okna dla skarpetek ? t?umaczy? 
mamie Frycek, uparcie przek?adaj?c buty z worka na 
?mieci z powrotem na pó?k?. 

? Te? takie mia?em. ? Dziadek mrugn?? do niego 
znad pe?nej kawy fili?anki z wyszczerbionym 
uszkiem. ? By?y najwygodniejsze do gry w pi?k?. 
Chocia? gdy powstawa?y pierwsze nowohuckie 
osiedla, by?o tyle b?ota, ?e bardziej od tenisówek 
przydawa?y si? porz?dne gumiaki!

? Dziadziu, czy Huta jest tak stara jak ty? ? 
zapyta?a Lila, wal?c z zapa?em ?y?eczk? w skorupk? 
ugotowanego na mi?kko jajka.

? Lilianko?  ? Mama podj??a prób? wyj?cia z tej 
niezr?cznej sytuacji, ale dziadek tylko si? 
u?miechn??. Bo w?a?ciwie to?
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Cze??! Nazywam si? Agata.

To mój brat Frycek...

... a to nasza trzyletnia siostra Lilka. Mieszkamy w osiedlu Centrum E*. 

Nasi dziadkowie mieszkaj? w osiedlu Wandy. Cz?sto ich odwiedzamy!

* W Nowej Hucie mówimy ,,mieszkam w osiedlu". Mo?e dlatego, ?e osiedla budowane 

by?y jako osobne kwarta?y, a do ich wn?trz prowadzi?y bramy. Tworzy?y jakby  

minimiasta, ka?de mia?o mie? w?asne sklepy, przedszkole, pla
c zabaw.



Nowa Huta faktycznie nie jest ju? nowa. Ma siedemdziesi?t lat, czyli w?a?nie tyle co nasz dziadek.  
? Zobaczcie. ? Dziadek zdj?? z rega?u atlas historyczny. ? Granice Polski kiedy? by?y zupe?nie inne. 

Nie mieli?my ani Wroc?awia, ani Szczecina, by?y to miasta niemieckie. Naszymi miastami by?y natomiast 
Wilno i Lwów, do dzi? mieszka tam wielu Polaków. Tak? inn? map? Polski znali jeszcze moi rodzice, a wasi 
pradziadkowie. Wisia?a w ich szkolnej klasie, tak jak w waszej wspó?czesna mapa. Granice naszych 
s?siednich krajów równie? ró?ni?y si? od tych, które znacie teraz. Na wschodzie ? dziadek przesun?? palec 
w praw? stron? kartki ? graniczyli?my ze Zwi?zkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, zwanym 
w skrócie ZSRR. By?o to olbrzymie pa?stwo na ziemiach dzisiejszej Rosji i kilkunastu innych obecnie 
istniej?cych pa?stw. ZSRR by?o wtedy najwi?kszym krajem na ?wiecie! Jego przywódc? by? Józef Stalin.

Na zachodzie ? dziadek przesun?? palec w drug? stron? ? by?y dawne Niemcy zwane wtedy III Rzesz?. 
Rz?dy obj?? tam Adolf Hitler. Obaj przywódcy chcieli zdobywa? nowe ziemie. 1 wrze?nia 1939 roku, gdy 
moi rodzice, a wasi pradziadkowie byli jeszcze bardzo m?odzi, Niemcy zaatakowa?y Polsk?. Rozpocz??a si? 
druga wojna ?wiatowa, która trwa?a sze?? d?ugich lat.  

Józef Stalin

Adolf Hitler

Jak stara jest Nowa Huta?
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By? to chyba najtrudniejszy czas w historii naszego kraju ? powiedzia? smutno dziadek. ? Wielu Polaków 
zgin??o, a domy i ulice miast zamieni?y si? w stert? gruzu. Niemcy przegrali wojn?. Po jej zako?czeniu 
przywódcy wielkich pa?stw walcz?cych przeciwko nim spotkali si? na konferencji w Ja?cie i tam ustalili nowe 
granice krajów Europy. Nie chc?c narazi? si? pot??nemu Stalinowi, zgodzili si? odda? Zwi?zkowi Radzieckiemu 
nasze wschodnie ziemie. W zamian Polska otrzyma?a cz??? terenów niemieckich. Dodatkowo Zwi?zkowi 
Radzieckiemu przyznano ?zwierzchnictwo? nad Polsk?. Stali?my si? krajem podleg?ym decyzjom Stalina.   

? To chyba tak, jak ma Lilka, mieszkaj?c z wami w pokoju ? za?artowa? tata, który do tej pory milcz?co 
przys?uchiwa? si? rozmowie.

? Nieprawda! ? zaprzeczyli?my z Fryckiem niemal jednocze?nie, jednak ka?de z nas dobrze wiedzia?o, 
?e tata ma troch? racji. Bo niby pokój jest wspólny i nale?y te? do Lili, a jednak, co tu kry?, zwykle niewiele ma 
w nim do powiedzenia. I cho? cz?sto si? buntuje, my przecie? jeste?my starsi i wi?ksi...

 I tak jak my decydujemy, gdzie maj? le?e? Lilki ksi??ki i zabawki, tak w?a?nie Stalin zadecydowa? 
o budowie w Polsce kombinatu hutniczego. Chcia? stworzy? pot??ny zak?ad i miasto dla pracuj?cych tam 
robotników. Huta nazwana imieniem wielkiego radzieckiego polityka Lenina mia?a wytwarza? stal potrzebn? do 
produkcji broni, czo?gów, amunicji. Spodziewano si? bowiem, ?e wkrótce wybuchnie trzecia wojna ?wiatowa. 

Zobaczcie, to zdj?
cie szkolnej klasy zrobione 

w jednej z polskich miejscowo?ci niedaleko Lwowa 

w 1934 roku (ile lat przed wybuchem wojny?). 

Poszukajcie na nim mapy Polski. Jak wygl?da?

5



Tu, gdzie dzi? stoj? bloki i wielkie osiedla, dawniej 
rozci?ga?y si? podkrakowskie wsie. W?ród rolniczych pól 
sta?y bielone wapnem drewniane cha?upy o krytych s?om? 
dachach, m?yny i dwory. Uprawiano dorodne buraki 
cukrowe ? ulubiony przysmak dzieci. Pieczono je w piecu 
i zjadano jeszcze ciep?e. Wielu gospodarzy mia?o w swych 
ogrodach morwy, by za wskazówkami ojców cystersów 
prowadzi? hodowl? jedwabnika. Urodzajne ziemie 
sprzyja?y zak?adaniu plantacji tytoniu. Rós? wspaniale 
i dawa? zarobek uprawiaj?cym go gospodarzom. 

Z okolicznych ogrodów i sadów zwo?ono furmankami 
na krakowskie targi owoce i warzywa. Mieszkaj?cy na tych 
terenach ch?opi nie chcieli oddawa? swoich ziem, które 
uprawiali od pokole?. By?y to bardzo urodzajne, ?yzne 
gleby ? czarnoziemy, a cena, jak? oferowa?a im w?adza, 
by?a ?miesznie niska. Jednak nikt nie pyta? ich o zgod?. 
Zostali si?? wysiedleni, zmuszeni do porzucenia w?asnych 
domów, gospodarstw. Niektórzy w zamian otrzymali 
mieszkanie i mo?liwo?? pracy w kombinacie. 

Zanim wybudowano Now? Hut?
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Dachy wiejskich domów cz?sto pokrywa?a s?oma. 

Takie pokrycie nazywano strzech?.



Nowa Huta powsta?a na terenie wielu podkrakowskich 
wiosek: Mogi?y, Luboczy, Gr?ba?owa i innych. Wraz z budow? 
bloków znika?y wiejskie zabudowania, niektóre z nich 
zachowa?y si? jednak do dzi?! Z rodzinami dawnych 
mieszka?ców tych terenów rozmawia? pan Adam Gryczy?ski ? 
zbiera? ich rodzinne opowie?ci i stare zdj?cia z albumów.

Przed szko?? w Luboczy ok.1917 r.

Przydomowa pasieka we wsi Pleszów

Dzieci z Mogi?y

Ma?y Ada? ze wsi Mogi?a
Dzi?ki jego staraniom i pracy powsta?a 
niezwyk?a wystawa ?Czas zatrzymany? 
pokazuj?ca nam wiejskie ?ycie mieszkaj?cych 
tu wcze?niej ludzi. Nowe miasto ros?o na ich 
ogromnej krzywdzie. Nic wi?c dziwnego, 
?e na budowniczych patrzono z wyra?n? 
niech?ci?. 

Mama z córk?, Pleszów ok. 1917 r.
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Wielkie miasto powstawa?o zupe?nie od nowa, od podstaw i to 
w wielkim po?piechu. Nie by?o jeszcze planu, a ju? pierwsze koparki 
wjecha?y na pola wsi Mogi?y. Zacz?to wznosi? pierwsze bloki. 
Nie pozwolono nawet rolnikom poczeka? na plony. Pocz?tki nie by?y 
?atwe?  Kilka tysi?cy junaków, czyli m?odych robotników, mieszka?o 
w namiotach. Wstawali o ?wicie, by po porannej gimnastyce z piosenk? 
na ustach i ?opat? na ramieniu wyruszy? budowa? kombinat i bloki. 
Tych pracuj?cych najszybciej i najbardziej wydajnie odznaczano 
i przyznawano im tytu? przodownika pracy. Murarz Piotr O?a?ski razem 
ze swoj? brygad? w ci?gu o?miu godzin u?o?y? tysi?ce cegie?! Nie by?o 
to jednak mile widziane w?ród reszty robotników, którzy cz?sto nie 
wytrzymywali narzuconego tak szybkiego tempa pracy. 

Wagonami przyje?d?a?y ceg?y przeznaczone na budow?. Przywo?ono 
je z rozbiórek miast zachodnich. Dla ówczesnych Polaków by?y to 
bowiem tereny obce, niepolskie, dlatego cz?sto rozbierano tamtejsze  
ruiny, by odbudowa? z nich nasze zniszczone wojn? miasta. Z takich 
cegie? odbudowywano Warszaw? i tak?e budowano Now? Hut?. 

? Sami w trakcie remontu mieszkania znale?li?my z babci? ceg?? 
z napisem ,,Breslau", dawn? niemieck? nazw? Wroc?awia ? wspomina? 
dziadek.

Nowa Huta powsta?a zupe?nie od nowa!

Min??y zaledwie cztery lata od zako?czenia 

wojny. Wielu ludzi, których bombardowania 

i inne dzia?ania wojenne pozbawi?y domów, wci?? 

szuka?o miejsca do zamieszkania. Przybywali tu 

z ca?ej Polski z nadziej? na lepsze ?ycie.
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? Waniliowy budy? dla uwa?nych s?uchaczy! ? Mama 
po?o?y?a przed nami tack? pe?n? pó?misków ze s?odkim deserem. 

? To mo?e jeszcze rodzinne kino? ? zaproponowa? tata, 
dosiadaj?c si? do sto?u wraz z laptopem. ? Patrzcie, co znalaz?em 
w internecie! ? powiedzia? i pu?ci? nam dziesi?ciominutowy film 
z 1951 roku pt. Kierunek Nowa Huta.

Zobaczyli?my junackie namioty w Bie?czycach, 
dowiedzieli?my si?, ?e do Huty przybywali nie tylko robotnicy, 
ale tak?e architekci i in?ynierowie, by zdobywa? do?wiadczenie 
na najwi?kszym wtedy placu budowy w Polsce! Na krótkim 
filmie pokazane by?y tak?e pierwsze  powsta?e osiedla: Wandy, 
Na Skarpie, Willowe. To w?a?nie przy ich budowie Piotr O?a?ski 
bi? swoje rekordy.

W powstaj?cym mie?cie brakowa?o chodników, 
trawników, drzew... W deszczowe dni wsz?dzie by?o 
pe?no b?ota!

Budynki d?ugo sta?y nieotynkowane.W takich tymczasowych barakach mieszka?y rodziny 

robotnicze podczas budowy miasta. Znajdowa?y si? 

w osiedlu Na Skarpie  za Szko?? Podstawow? nr 80.
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Nowa Huta mia?a by? idealnym, robotniczym miastem  
pokazuj?cym dobrobyt, jaki daje radziecka w?adza. Mia?a sta? 
si? miastem nowoczesnych ludzi niepragn?cych religii, 
ko?cio?a, a jedynie lojalnych i oddanych nowemu systemowi. 

Na osiedlu Wandy 14 znajduje si? 

pierwszy wybudowany w Nowej Hucie 

blok ? jest na nim specjalna tabliczka.

Zdj?cie przedstawia 

pierwsze prace przy 

budowie kombinatu ? 

badanie gruntu ?widrem 

geologicznym.

Miasto mia?o by? przestronne, bez ciasnych 

podwórek i ciemnych oficyn. 

Hutnicy podczas pracy.
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Budowane mieszkania posiada?y 

elektryczno??, bie??c? wod?, centralne 

ogrzewanie, parkiet, ?azienk? i ubikacj? 

? w tamtych czasach dla wielu ludzi 

by? to prawdziwy luksus!

PRL, czyli Polska Rzeczpospolita LudowaI  wojna 
?wiatowa

I I  wojna 
?wiatowa

1914 1918 1939 1945

Zaznaczcie na osi czasu dat? rozpocz?cia 

budowy Nowej Huty. Kiedy urodzili si?
 Wasi 

rodzice, dziadkowie?

Nowa Huta budowana by?a jako odr?bne miasto, do dzi? wiele 
osób wybieraj?c si? do centrum mówi ,,jad? do Krakowa".



Nikt nie lubi, gdy inni dyktuj? mu, co ma robi?, ani dzieci, ani tym bardziej doro?li. 
W czasach zale?no?ci od Zwi?zku Radzieckiego nasza wolno?? zosta?a mocno ograniczona. 
Praca by?a ludziom przydzielana, a wyjazdy za granic? stanowi?y nie lada trudno??.

Mieszka?cy si? sprzeciwiaj?...

Strajkowa?o wiele polskich miast, tak?e pracownicy huty. Upad? wprowa- 
dzony nam system komunistyczny. Wreszcie mogli?my sami o sobie decydowa? ? 
zak?ada? firmy, swobodnie wyje?d?a? i wraca? do kraju. Wtedy to w?a?nie 
usuni?to z Nowej Huty znienawidzony monumentalny pomnik, a zak?adowi 
nadano now? nazw?: Huta im. T. Sendzimira ? znanego na ca?ym ?wiecie 
polskiego wynalazcy z dziedziny hutnictwa, przez wielu nazywanego nawet 
Edisonem metalurgii!

Pierwsi przybywaj?cy do nowego miasta ludzie 
pochodzili g?ównie z terenów wiejskich, bardzo 
religijnych. Na wspóln? modlitw? gromadzili si? 
pod drewnianym krzy?em. Gdy nakazano usuni?cie 
symbolu wiary z robotniczej dzielnicy, mieszka?cy 
stan?li w obronie krzy?a. Dosz?o do star? z milicj?. 
Walki trwa?y do pó?nych godzin nocnych. Krzy? 
uda?o si? ocali? i za wstawiennictwem kardyna?a 
Karola Wojty?y (czy znacie t? posta??) stan?? 
pierwszy w Nowej Hucie ko?ció? ? Arka Pana.

W Alei Ró? postawiono pomnik W?odzimierza Lenina, 
patrona kombinatu. Odlew by? bardzo drogi. ?eby go 
sfinansowa?, pracownikom huty odebrano trzynastki 
i trzymiesi?czn? premi?. Poniewa? symbolizowa? dominacj? 
radzieckiej w?adzy, nie by? mile widziany i szybko sta? si? 
obiektem ?artów i protestów mieszka?ców. Pomys?ów na 
pozbycie si? pomnika by?o wiele i mimo ?e pilnowa?a go 
milicja, próbowano go wysadzi?, podpala?, klienci okolicznej 
restauracji Stylowej  podobno zamawiali dla niego kotlety, 
plotki mówi?y równie?, ?e jeden pan wytresowa? swego 
jamnika tak, ?e obszczekiwa? nieproszonego go?cia.

Znajduj?c? si? w ko?ciele figur? Chrystusa wykona? Bronis?aw 
Chromy - autor zapewne znanego Wam znad wi?la?skich 
bulwarów pomnika smoka wawelskiego.

Cho? mam dopiero dziesi?? lat, by?am ju? na 

Malcie, w Czechach i we W?oszech. A? trudno mi 

uwierzy?, ?e gdy moi rodzice byli mali, na wyjazd 

za granic? trzeba by?o otrzyma? specjaln? 

zgod?, o któr? starano si? miesi?cami!

wspó?czesne czasy nasz kraj podleg?y jest Zwi?zkowi Radzieckiemu
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? Dziadku, w co si? bawi?e?, jak by?e? w naszym wieku? ? zapyta?am którego? 
dnia. ? Nie by?o wtedy przecie? ani tabletów, ani komputerów?  Pewnie strasznie 
si? nudzi?e??  ? pomy?la?am.

? Od rana do pó?nego wieczora czas sp?dzali?my g?ównie na podwórku ? 
wspomina? dziadek.  ? Grali?my w zo?k?. By? to pompon z w?óczki z w?o?onym w 
?rodek ci??arkiem.  W zimie zalewano wod? trawniki i robiono dzieciom lodowiska. 
Czasami motorniczy zezwala? nam poprowadzi? tramwaj! By?a to linia chyba 
o numerze 20, która prowadzi?a od ulicy Kocmyrzowskiej do Mogi?y. 

Na dawnych nowohuckich podwórkach

Kijkiem toczyli?my rafki...

Gdy tynkowano bloki, skakali?my 

z rusztowa? do piasku, nawet 

z trzeciego pi?t
ra!

...i robili?my fiko?ki na trzepaku.12
W co si? bawili Wasi dziadkowie, 

rodzice b?d?c dzie?mi?



W nowohuckich ??obkach i przedszkolach
Najstarsze w Nowej Hucie przedszkole to 

Weso?e Ósemki ? Przedszkole nr 88 w osiedlu 
Wandy. Dzia?a nieprzerwanie od 1951 roku. 

13

Widzicie te pyzate policzki? 

Te s?odkie maluchy to nasi rodzice, 

dziadkowie! Zobaczcie, jak 

wygl?da?y ich ubrania, zabawki.



W domach rodzin robotniczych si? nie przelewa?o. Do szko?y otrzymywa?o si? chleb z cukrem, czasem z 
cukrem i ?mietan?.  W wielu klasach by?o ponad czterdziestu uczniów, w niektórych nawet dziewi??dziesi?t! 
Najstarsz? szko?? w Nowej Hucie jest szko?a nr 80 przy osiedlu Na Skarpie. Wychowa?o si? w niej ju? kilka 
nowohuckich pokole?! Chodzi? do niej mój dziadek, potem tata i jego bracia, teraz chodzimy my z Fryckiem, 
a wkrótce pójdzie i Lilka.  

Czy wiecie, ?e pierwsi uczniowie tej szko?y pisali jeszcze stalówk? maczan? w atramencie? Nie znano wtedy 
d?ugopisów! Zapytajcie dziadka, babci? czym pisali siedz?c w szkolnej ?awce!

W szkolnej bibliotece przechowywane s? wielotomowe kroniki, w której znajduj? si? zapiski i zdj?cia 
dokumentuj?ce budow? najm?odszej dzielnicy Krakowa. 

Do szko?y przychodzi?o si? w granatowym mundurku z ko?nierzykiem, na ramieniu nosi?o si? przyszyt? tarcz?. 

W szkole bierzemy udzia? w warsztatach teatralnych i walczymy o ?Z?ot? Mask??!

Nasi  rodzi ce i  dziadkowie w szkolnej ?awce...

W takich tornistrach nosili 

ksi??ki i zeszyty nasi 

dziadkowie i rodzice.

W domach rodzin robotniczych si? nie przelewa?o. Do szko?y 
otrzymywa?o si? chleb z cukrem i ?mietan?.  W wielu klasach by?o 
ponad czterdziestu uczniów, w niektórych nawet dziewi??dziesi?ciu! 

Najstarsz? szko?? w Nowej Hucie jest Szko?a Podstawowa nr 80 
w osiedlu Na Skarpie. Wychowa?o si? w niej ju? kilka nowohuckich 
pokole?! Chodzi? do niej mój dziadek, potem tata i jego bracia, teraz 
chodzimy my z Fryckiem, a wkrótce pójdzie i Lilka.  W szkolnej 
bibliotece przechowywane s? wielotomowe kroniki, w których znajduj? 
si? zapiski i zdj?cia dokumentuj?ce budow? najm?odszej dzielnicy 
Krakowa. 

Czy wiecie, ?e pierwsi uczniowie tej szko?y pisali jeszcze stalówk? 
maczan? w atramencie? Nie znano wtedy d?ugopisów! Zapytajcie 
dziadka, babci?, czym pisali, siedz?c w szkolnej ?awce!
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A-la ma ko-ta ? dukali?my z Fryckiem, 

czytaj?c pierwsze zdania z ,,Elementarza'' 

Mariana Falskiego.  Uczyli si? z niego czyta? 

nasi rodzice, a tak?e dziadkowie.

Do szko?y 
przychodzi?o si?

 

w fartuszku 
z ko?nierzykiem

, 

a na ramieniu nosi?o si? 

przyszyt
? tarcz?. 

Dzi? w naszej szkole te? jest gwarnie 
i weso?o! Ach, ile zada? z matematyki! 
Rozwi?zywanie idzie sprawniej, gdy 
po??czymy nasze si?y...

Im nas wi?cej, tym lepiej!  W szkole 

cz?sto bierzemy udzia? w warsztatach 

teatralnych i walczymy o ,,Z?ot? Mask?".
15



Po wojnie, kiedy Polska by?a pod wp?ywem Zwi?zku Radzieckiego, nasz kraj nazywano 
Polsk? Rzeczpospolit? Ludow? ? w skrócie PRL. Nasi rodzice byli wtedy ma?ymi dzie?mi. 
Jak wygl?da?o codzienne ?ycie w tamtych latach?

Czasy PRL-u

Zobaczcie, takie pieni?dze mieli w swoich skarbonkach nasi rodzice! i dziadkowie.  Czy zauwa?yli?cie, ?e znajduj?ce si? na dawnych banknotach god?o Polski jest inne? Orze? wtedy nie mia? korony.

W mieszkaniach zacz??y si? 

pojawia? pierwsze telewizory. 

Wy?wietlany przez nie obraz by? 

czarno-bia?y. Jakie by?y pierwsze 

bajki ogl?dane przez Waszych 

dziadków? Zapytajcie ich, 

czy pami?taj? Jacka i Agatk?, Misia 

z okienka albo G?sk? Balbink?.

Wielu z naszych dziadków mia?o 

ju? w domach telefon. Oczywi?cie 

nie nosili go w kieszeni! By? to du?y 

aparat z tarcz? do wykr?cania 

numeru pod??czony kablem do ?ciany. 

W czasach naszych bab? w domach 

pojawi?y si? elektryczne pralki - franie. 

To zapewne w nich prane by?y tetrowe 

pieluszki naszych rodziców! 

16



W sklepach cz?sto brakowa?o podstawowych towarów ? 
by kupi? mi?so, pieczywo, papier toaletowy trzeba by?o 
sta? w d?uuuuuuuuuuuuugich kolejkach. Cz?sto zdarza?o 
si?, ?e w sklepie zabrak?o towaru, zanim ostatni stoj?cy 
w kolejce klienci zd??yli dotrze? do lady. Aby temu zaradzi? 
?ywno?? i towary wydawano na kartki ?  np. nie mo?na 
by?o kupi? wi?cej ni? 2 kg cukru.

Zobaczcie co znale?li?my z Fryckiem 
w szufladzie babci - to dawne kartki 
na zakup mi?sa!

Kontrolowano wydawan? pras?, ksi??ki.  Je?li ich tre?? nie 

by?a zgodna z pogl?dami w?adzy, nie zostawa?a 

dopuszczana do druku.  Wszystko musia?o wychwala? 

obecny system.  Nawet bajki dla dzieci nie obesz?y si? bez 

cenzury. Znacie ?Pyz? na polskich dró?kach"? Warunkiem 

ukazania si? kolejnego wydania ksi??ki by?o umieszczenie 

w niej tre?ci g?osz?cych wspó?prac? i przyja?? 

polsko-radzieck?. St?d si? wzi??y fragmenty o radzieckim 

spawaczu czy m?odzie?owych brygadach.

Hitem w?ród najm?odszych by?y bajki na kliszach 

do rzutnika Ania wy?wietlane na ?cianie 

lub rozwieszonym prze?cieradle.

To ksi??ki z dzieci?cej pó?ki naszej mamy. Zna?o je i czyta?o przed snem wiele dzieci. 
Razem z dziadkami, rodzicami poszukajcie w bibliotece ksi??ek z ich dzieci?cych lat! 17



Historia nowohuckich bibliotek
? Dziadku, czy gdy ty by?e? ma?y, te? wypo?ycza?e? ksi??ki 

z biblioteki? ? zapyta? Frycek znad ok?adki ulubionego komiksu.
? Pewnie! To by?y czasy, gdy nie by?o internetu, komputerów. Ksi??ki 

stanowi?y drog? do innego ?wiata, to g?ównie z nich zdobywa?o si? wiedz?. 
Wtedy ksi??ki by?y trudno dost?pne, do ksi?gar? ci?gn??y si? du?e kolejki. 
Dobra ksi??ka by?a towarem deficytowym, cz?sto kupowanym spod lady. 
Jako ma?y ch?opiec przychodzi?em z mam? do biblioteki w osiedlu 
M?odo?ci. By?a to pierwsza biblioteka w Nowej Hucie. Pami?tam, jak 
mama wybra?a dla mnie Ba?nie Andersena, które potem czyta?a mi przed 
snem. Ksi??ki by?y wtedy troszeczk? inne, ok?adki cz?sto by?y 
materia?owe, a ilustracje mniej kolorowe. 

? Mam w pokoju ca?y rega? ulubionych ksi??ek! ? przyzna? Frycek. ? 
Lubi? czyta? komiksy, Kroniki Archeo i poznawa? przygody Lassego 
i Mai. Mnie te? zachwyca ten niezwyk?y ?wiat wyobra?ni. 

? To prawda ? dziadek poprawi? spadaj?ce mu z nosa okulary ? 
bo cho? ksi??kom zmieniaj? si? ok?adki, ich przekaz cz?sto jest 
niezmienny od pokole?. Najpierw poprzez czytane mi przez mam? bajki, 
potem samodzielne przegl?danie drukowanych kart, ksi??ki uczy?y mnie 
?ycia, przyja?ni, mi?o?ci, troski o innych ludzi, a te warto?ci nie zmieniaj? 
si? pomimo up?ywu lat. 

Biblioteczne kroniki to skarbnica wiedzy. Zobaczcie sami!

18



Najstarsza na terenie Nowej Huty biblioteka powsta?a przy drodze 

prowadz?cej z Nowej Huty do Mogi?y. Jest to obecna Filia 54 w osiedlu 

M?odo?ci. Otwarto j? zaledwie dwa lata po rozpocz?ciu budowy 

pierwszych nowohuckich bloków. Jeszcze do niedawna prowadzi?a swoj? 

dzia?alno?? jako Filia nr 1 Nowohuckiej Biblioteki Publicznej.

19



Obecnie wszystkie filie w mie?cie si? po??czy?y i tworz? jedn? wspóln? Bibliotek? Kraków. Dzi?ki temu 
nie musimy si? zapisywa? do ka?dej filii osobno, a posiadaj?c kart?, mo?emy wypo?ycza? ksi??ki 
ze wszystkich miejskich bibliotek w Krakowie.  

20



Dzi? na terenie Nowej Huty znajdziecie a? dziesi?? bibliotek! My najcz??ciej chodzimy do Filii nr 56 
w osiedlu Zgody. Jest du?a, przestronna, Lilka lubi tutejszy przytulny k?cik z mi?kkimi pufami i 
niecierpliwie czeka na kolejne spotkania Klubu S?uchaj?cego Malucha. 

W bibliotece cz?sto spotykamy naszych znajomych, s?siadów. Grzesiek to kolega Frycka, mieszka 
w osiedlu Wandy w tym samym bloku co nasi dziadkowie. Najcz??ciej wypo?ycza ksi??ki w Filii 54 
w osiedlu M?odo?ci i Filii 53 w osiedlu Stalowym. Wkrótce do biblioteki zostanie zapisany te? jego 
m?odszy brat, Jeremi ? jak tylko przestanie zjada? literatur?!

21



Nowa Huta dzi?
Wysokie, roz?o?yste drzewa tworz? pomi?dzy blokami zielone parki. W?ród 

nich seniorzy znajduj? ?aweczki, na których mog? odpocz??. Starszy pan wyjmuje 
z tekturowego pude?ka drewniane szachowe figurki. Wkrótce pod roz?o?ystymi 
kasztanami rozegrana zostanie kolejna partia. Tu? obok po murawie toczy si? 
czerwona pi?ka?

? Jeszcze chwilk?, jeszcze chc? pogra? ? prosi Frycek siedz?c? na ?awce mam?.
Po chodniku sun? ró?owe kó?ka deskorolki.

? Z drogi, ?ledzie! ? krzycz? do ch?opaków i przeje?d?am im przez sam ?rodek 
wytyczonego boiska, a potem pac! Niczym pi?ka wpadam do jednej z bramek 
razem ze swym pojazdem. Bo na deskorolce ucz? si? je?dzi? dopiero od wczoraj?

Rozgl?dam si? dooko?a, widz?, ?e i dzi? na nowohuckich osiedlach rozgrywaj? 
si? wa?ne mecze, na asfalcie pod blokiem powstaj? kredowe dzie?a ulicznych 
artystów, a w szpitalu-piaskownicy pacjenci leczeni s? li??mi babki podawanej 
w plastikowej foremce. Zupe?nie tak, jak opowiada? mi dziadek. Mo?e nie 
wszystko tak bardzo si? zmieni?o?

Mamie podoba si? w Nowej Hucie cisza, spokój i du?o zieleni, tacie szybki 
internet i pyszna woda w kranie z uj?cia g??binowego. Ja lubi? schodek pod 
blokiem, na którym przesiaduj? z kole?ankami. Frycek uwielbia tutejsze boiska, 
Lila ch?tnie ucz?szcza na warsztaty taneczne prowadzone dla dzieci w pobliskim 
Nowohuckim Centrum Kultury i biega wokó? stoj?cych tam muchomorów. 
A wam co si? najbardziej podoba w tej niezwyk?ej dzielnicy? 

22
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Promyki porannego s?o?ca ju? o ?wicie rozpoczynaj? w?drówk? po mojej poduszce. Tak to jest, gdy ma 
si? ?ó?ko tu? przy oknie. Zwykle budz? si? wi?c wcze?niej ni? reszta domowników. Wtedy odsuwam firank? 
i przygl?dam si? zza szyby betonowym kominom. Ju? od rana wydobywaj? si? z nich bia?e k??by dymu. 
Dawniej, gdy by?am m?odsza, my?la?am, ?e produkuje si? tam chmury dla ca?ego Krakowa. ?To przez te 
kominy! Wyprodukowa?y dzisiaj za du?o chmur!? ? roz?ali?am si? na jednym ze spacerów, gdy z powodu 
deszczu musieli?my wcze?niej wróci? do domu. Wtedy dowiedzia?am si?, ?e ta pot??na konstrukcja to nie 
fabryka chmur, a elektrociep?ownia w ??gu, i zamiast pierzastych ob?oków mamy dzi?ki niej ciep?y 
kaloryfer, gor?c? wod? w kranie, a tak?e pr?d! A k??by dymu to po prostu para wodna.

Z dziur? w bucie po Nowej Hucie?

? Co robisz? ? Frycek si? obudzi? i usiad? przy oknie tu? obok mnie. ? Patrz, zaraz wyskoczy gro?ny smok! 
Widzisz, jak zieje ogniem?

? Ju? nie ?picie? ? Tata zajrza? do naszego pokoju, trzymaj?c w r?ku dwa termosy. ? Porzu?cie pi?amy, 
niespodziank? dla was mamy! Zak?adajcie buty, zwiedzimy zau?ki Nowej Huty!  ? wyrecytowa? niczym Tuwim 
i znikn?? w kuchni, by spakowa? do plecaka przygotowane wcze?niej kanapki.

Rozpocz?li?my z Fryckiem wy?cig do ?azienki, cho? tak w?a?ciwie zupe?nie nie wiedzieli?my, o co tacie 
chodzi. Sytuacj? wyja?ni?a mama: wspólnie z tat? postanowili oprowadzi? nas po Nowej Hucie. 
Czy chcieli?my? No pewnie! W pi?tna?cie minut  zjedli?my ?niadanie, umyli?my z?by i stan?li?my w drzwiach 
ubrani i gotowi do wyj?cia.  

? O nie, tylko nie te stare trampki! ? Mama z?apa?a si? za g?ow?, widz?c na nogach Frycka dziurawe 
tenisówki.

? Mama ma racj?, Fryderyku, nie wypada chodzi? po mie?cie w takich butach! ? potwierdzili dziadkowie, 
którzy zgodzili si? w ten weekend zaopiekowa? Liliank?. 

Frycek z niech?ci? si?gn?? po nowe adidasy, ale szybko zapomnia? o d?sach, bo pora by?o i?? na przystanek.   



W Muzeum Archeologicznym

Noszone przez celtyckie kob
iety szklane 

bransolety zachowa?y si? niestety 

w kawa?kach, szk?o jest przecie? b
ardzo 

kruche. Ta pasowa?aby idealnie do mojej 

sukienki! W Muzeum znajduj? si? stanowiska, 

gdzie mo?ecie dotkn?? rekonstrukcji dawnych 

przedmiotów i materia?ów.

Celtowie nie byli zbyt rozmowni ? 

stali milcz?co po?ród innych figur 

w muzealnej sali. Zwró?cie uwag? 

na pi?kn? szklan? bransoletk? 

na r?ku kobiety.

Zwiedzanie Nowej Huty zacz?li?my od?  plant? Frycek nie kry? zdziwienia, gdy tata 
zdecydowa? o wyj?ciu z tramwaju. Jednak to w?a?nie w pobli?u plant, przy ulicy Senackiej 
znajduje si? Muzeum Archeologiczne, a w nim prawdziwe nowohuckie skarby z czasów, 
zanim powsta?a Nowa Huta i d?ugo, d?ugo, zanim by?y tu wsie Mogi?a, Lubocza, Gr?ba?ów, 
a nawet zanim powsta? sam Kraków! Bo wiecie, w Muzeum Archeologicznym 
dowiedzieli?my si?, ?e pradawna ludno?? zamieszka?a te obszary znacznie wcze?niej ni? 
krakowski rynek!

W trakcie prowadzonych  na terenie Nowej Huty wykopalisk znaleziono kie? mamuta, 
a tak?e natrafiono na ?lady osad Celtów ? jednego z najstarszych ludów w Europie. 
Zawdzi?czamy im wiele nowatorskich, jak na tamte czasy, umiej?tno?ci. Wprowadzili ko?o 
garncarskie, dzi?ki któremu naczynia wykonywane by?y staranniej i rzadziej si? t?uk?y, 
oraz mennictwo, czyli wybijanie monet.
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W oddziale przy Rynku G?ównym ? mo?emy te? zobaczy? prawdziwy Skarb 

z Pleszowa ? podczas budowy kombinatu niespodziewanie natrafiono na naczynie 

wype?nione srebrnymi przedmiotami. By?y w nim monety z ca?ego ówczesnego 

?wiata, a w?ród nich tak?e denar ,,Princes Polonie" - moneta, na której po raz 

pierwszy pojawi?a si? nazwa Polski, bita przez mennic? pierwszego polskiego króla 

Boles?awa Chrobrego. A widniej?cy na niej ptak ? czy to orze?? A mo?e paw?



Nowa Huta ma te? w?asny oddzia? 
Muzeum Archeologicznego w dworku 
w Branicach. Zgromadzone s? w nim 
zbiory odkryte przez archeologów 
podczas prac na terenie Nowej Huty. 

? Wsiadajcie! ?  Mama dojecha?a 
do nas samochodem i razem ruszyli?my 
w stron? Branic.

Nie lubi? rozczesywania w?osów! 
Czy dawniej dzieci te? musia?y si? czesa?? 
Na wystawie w dworku mo?emy zobaczy? 
pi?kny, ko?ciany grzebie?. Znalezione 
przez archeologów grzebienie cz?sto maj? 
powy?amywane z?bki, okaz z Branic jest 
wi?c wyj?tkowy.

 

Ju? sam klucz do dworku wygl?da bardzo tajemniczo!

A to dawna lodówka! Naczynie zakopywano w ziemi wraz z ?ywno?ci?, by d?u?ej zachowa?a ?wie?o??. 25

I  Wy odwied?cie oddzia? Muzeum 

Archeologicznego w  Branicach!



Po wycieczce do Muzeum Archeologicznego odpocz?li?my nad Zalewem 
Nowohuckim. Wyj?li?my z plecaków kanapki i jedz?c, przygl?dali?my si? przep?y- 
waj?cym w pobli?u kaczkom. Frycek pierwszy zacz?? budow? ?ódki z li?ci i trawy.

? Szkoda, ?e to nie kajaki ? westchn??, wspominaj?c nasz? przepraw? rzek? 
D?ubni?, na któr? zabrali nas rodzice które? niedzieli. 

Ubrani w kapoki przemierzali?my nasz? dzielnic?, wios?uj?c w?ród szuwarów...  
Ach, jak odmiennie wygl?da?a! Dzi? jednak czeka?y na nas inne atrakcje ? gdy nasze 
zielone okr?ty dryfowa?y niesione wiatrem, my ra?no ruszyli?my w stron? 
znajduj?cego si? w pobli?u zalewu Dworku Jana Matejki.  

Dworek Jana Matejki by? niewielk? wiejsk? chat? 
po?o?on? w podkrakowskiej wsi. S?ynny krakowski malarz, 
który mieszka? w kamienicy przy ulicy Floria?skiej, poszukiwa? 
miejsca, w którym móg?by sp?dza? czas jego chorowity syn. 
Chcia?, by nowo zakupiony dom by? na tyle blisko, by mo?na 
by?o do niego dojecha? konno. Matejko bardzo rozbudowa? sw? 
posiad?o??, zleci? te? budow? szko?y dla miejscowych dzieci. 
Niestety dom zosta? zniszczony, a cenne przedmioty 
rozkradzione. Oryginalne s? drzwi wraz z kluczem i drewniana 
?awa. Malarz zakupi? sw? posiad?o?? w 1876 roku. Czy siedz?c 
na ganku, móg? obserwowa?, jak powstaj? osiedla Nowej Huty?
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Podjechali?my tramwajem i wysiedli?my przy Placu Centralnym ? takim ?rynku? 
Nowej Huty.  Promieni?cie rozchodzi si? st?d pi?? alei, zupe?nie jak w Pary?u. Plac 
otaczaj? monumentalne budynki ze wznios?ymi arkadami, które zdobi? witryny sklepów. 
Kiedy? znajdowa?a si? tu najstarsza nowohucka ksi?garnia ?Skarbnica?, zosta?a jednak 
zamkni?ta po 58 latach dzia?ania. 

? W Nowej Hucie w 1954 roku otwarto te? klub ksi??ki Empik ? zaskoczy? mnie tata, 
bo my?la?am, ?e Empik to taka nowa, wspó?czesna sie? ksi?garni. ? Przez kilkadziesi?t 
lat mie?ci? si? on przy Placu Centralnym. By?a to ogromna czytelnia z wygodnymi 
kanapami, kawiarni? i galeri?. Przychodzi?y tu t?umy ludzi, by kupi? ksi??ki, a nawet 
trudno wtedy dost?pn? pras? zagraniczn?! W gazetach pisano, ?e nowohucki Empik jest 
najwi?kszym klubem ksi??ki w Polsce!

Znad zalewu podeszli?my zobaczy? dzisiejsz? Hut? im. T. Sendzimira. Obecnie jest to jeden z oddzia?ów firmy ArcelorMittal ?  najwi?kszego producenta stali na ?wiecie!  Wytwarzana przez firm? stal s?u?y do produkcji samochodów (podobno co 6 samochód na ?wiecie ma z niej swoj? karoseri?, mo?e tak?e i Wasz?), budowano z niej olbrzymie statki wycieczkowe (taki statek to prawdziwe p?ywaj?ce miasto!), a tak?e pos?u?y?a do budowy linii warszawskiego metra, wie?owca Q22 w Warszawie i wisz?cego mostu w Rzeszowie. 
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Mama koniecznie chcia?a zajrze? do dawnego sklepu Cepelia, który obecnie 
nazywa si? Cepelix. Jego wystrój nie zmieni? si? od dnia powstania! Do dzi? sufit 
zdobi? malowane talerze, a klientów zachwycaj? przepi?kne zwisaj?ce ceramiczne 
?yrandole. I my, jak wszyscy wchodz?cy tu po raz pierwszy, zadarli?my wysoko g?owy!



Nagle w witrynie sklepu mign??a nam jasna czupryna Grze?ka. 
Pomachali?my mu przez szyb?.

? Cze??! Ale spotkanie! Co tu robicie? ? zapyta? nas, gdy wyszli?my 
na zewn?trz.

? Zwiedzamy?  ? Frycek jak zwykle by? bardzo tajemniczy.
? Jak to zwiedzacie? ? Grzesiek nie bardzo rozumia?, co Frycek 

mia? na my?li. ?  Now? Hut? zwiedzacie? Przecie??  my tu mieszkamy! 
? I w?a?nie dlatego warto j? lepiej pozna? ? odpowiedzia? Grze?kowi 

nasz tata. ? Mo?e masz ochot? do nas do??czy?? ? zaproponowa?.
? Mamo, mog?? ? Wida? by?o, ?e pomys? mu si? spodoba?. ? 

Klucze, portfel, legitymacja, na?adowany telefon?  ? Grzesiek po kolei 
sprawdza? plecak, ubiegaj?c pytania mamy. ? Wszystko mam!

Jego mama tylko si? u?miechn??a. 
? W takim razie baw si? dobrze i nie jedz lodów przed kolacj?! ? 

upomnia?a na po?egnanie.
Je?li nie przed kolacj?, to najlepiej teraz! Sprawa lodów wymaga?a 

przedyskutowania. Usiedli?my na schodkach przy jednej z kamienic. 
Co tu wybra?? Lody, a mo?e cytrynow? lemoniad?? Zaaferowani 
spotkaniem i rozmow? nie zwrócili?my uwagi na znajduj?cy si? nad 
naszymi g?owami neon dawnej cukierni Markiza. Podobno jeszcze 
niedawno go odnowiono i ?wieci?, dzi? znów czeka na swój blask. 
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Postanowione ? idziemy na lody! Oczywi?cie Alej? Ró?, bo to najbardziej reprezentacyjna ulica 
Nowej Huty. 

? Znajduj?ce si? tu sklepy nawet w czasach kryzysu by?y lepiej zaopatrzone dzi?ki rezerwom 
i zapasom pa?stwowym ? opowiada? tata. ? Tworzono w ten sposób iluzj? dostatku i dobrobytu.

Min?li?my bar mleczny Centralny, w którym cz?sto jadali obiady robotnicy, i Stylow?, najstarsz? 
restauracj? w Nowej Hucie, do której dziadek zaprosi? babci? w ich pierwsz? rocznic? ?lubu. Stylowa 
by?a bardzo drogim i ekskluzywnym lokalem, przychodzi?a tu na obiady elita Nowej Huty. Obs?uga 
sprawdza?a, czy wchodz?cy panowie maj? na sobie krawat i marynark?. Dziadek, chc?c zaprosi? babci? 
do restauracji dorabia? sobie naprawiaj?c ludziom zepsute zegarki, radia... ,,Wcze?niej o rzeczy si? dba?o, 
naprawia?o si? je, dzi? tak szybko wyrzucamy wszystko do kosza" ?  mawia? cz?sto dziadek znad swojej 
uszczerbionej fili?anki.

30
Aleja Ró? w czasach dzieci?stwa naszego dziadka.



Dawniej Aleja Ró? nawi?zuj?c do nazwy, zawsze 

obsadzana by?a ró?ami. To przy niej znajdowa? si? 

usuni?ty ju? pomnik W?odzimierza Lenina. A lodziarnia 

powsta?a niedawno ? jest wi?c bardzo wspó?czesn? 

i smakowit? histori? naszej dzielnicy!
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Teraz czeka?a nas ob?awa na znajduj?cy si? w osiedlu 
Górali s?ynny nowohucki czo?g.  

? ?adowa? dzia?o, armia wroga na linii horyzontu! ? 
krzycza? Frycek, próbuj?c wdrapa? si? po g?sienicy na szczyt 
pojazdu. 

Przemkn??am mi?dzy ch?opakami i pierwsza wspi??am si? 
na gór?. Dziadek opowiada?, ?e dawniej mo?na by?o jeszcze 
wej?? do ?rodka!  

Tu? obok czo?gu-pomnika znajduje si? wej?cie do Muzeum 
Czynu Zbrojnego. Zebrane s? w nim wojenne pami?tki 
pracowników Huty im. Lenina ? bro?, mundury, odznaczenia. 
Mnie najbardziej podoba? si? zachowany koktajl Mo?otowa ? 
trudno by?o uwierzy?, ?e tak niepozornie wygl?daj?ca butelka 
jest wype?niona ?atwopaln? ciecz? i by?a niemal?e granatem 
rzucanym w pojazdy pancerne.

 Pancerny pojazd to radziecki czo?g IS-2. Zje?dzi? 

wiele pól bitewnych, walczy? przeciwko niemieckim 

Tygrysom ? najs?ynniejszym czo?gom drugiej wojny 

?wiatowej. 
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Niedaleko Muzeum Czynu Zbrojnego w osiedlu 

Teatralnym  34 znajduje si? Teatr Ludowy. 

Posiada trzy sceny ? jedna z nich mie?ci si? 

w piwnicach pod Wie?? Ratuszow? przy Rynku 

G?ównym. 



D?ugi ten spacer! Nogi poma?u zaczyna?y nas ju? bole?. Jednak 
odprowadzaj?c Grze?ka do domu, znale?li?my jeszcze si?? na 
wst?pienie do znajduj?cego si? niedaleko osiedla Na Skarpie 
Opactwa Cystersów.

? Cz?sto tu przychodz? z rodzicami i bratem ?  opowiada? nam 
Grzesiek. ?  Tata opowiada? mi, ?e by? to bardzo bogaty klasztor. 
W dawnych czasach by? w posiadaniu dwudziestu wsi oraz wielu 
lasów, ??k, pastwisk i stawów rybnych. Du?? wag? przywi?zywa? 
do rozwoju nauki, skupia? wokó? siebie uczonych. Bardzo dbano 
o ksi?gozbiór klasztornej biblioteki, wci?? go wzbogacano, do dzi? 
jest jednym z cenniejszych  klasztornych ksi?gozbiorów w Polsce.

Zwiedzanie podziemnej Nowej Huty bynajmniej nie przypomina?o wciskania przez strusia g?owy 
w piasek ? tym bardziej ?e jako pasjonatka przyrody i zwierz?t wiem, ?e strusie wcale tak nie robi?! 
Co zatem znajdziemy pod chodnikami naszych podwórek? Podziemny szpital, centrum dowodzenia, 
pomieszczenia dla mieszka?ców ? mie?ci si? tu prawdziwe, ukryte miasto! By? to bowiem czas, kiedy nie 
tylko Polska, ale wiele innych narodów, przygotowywa?o si? na wybuch kolejnej wojny ?wiatowej. ?atwiej 
wybudowa? schrony, gdy budynki osiedli dopiero powstaj? ? dlatego Nowa Huta ma ponad 250 schronów 
dla mieszka?ców!

Pod naszymi stopami...

Ach, tyle wra?e?! Czas na kolacj?!
?  Dzi? zwiedzili?my miasto nad ziemi?, jutro niczym strusie 

schowamy nasze g?owy pod ziemi?? . ?  tajemniczo zapowiedzia? 
tata. 

W dawnych czasach ksi??ki pisano r?cznie ? jedyne 

ogrzewane wtedy w klasztorze miejsce by?o przeznaczone 

w?a?nie dla przepisywaczy ksi?g i ucz?cych si? zakonników! 
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Kombinat i schrony pod jego budynkami

Przed wprowadzeniem komputerów na takich maszynach pisano dokumenty. Babcia opowiada?a mi, jak sama w pracy ,,stuka?a" w klawiatur?, a literki odbija?y si? na papierze!

Po kombinacie i znajduj?cym si? pod nim schronie 

oprowadzi?a nas Fundacja Promocji Nowej Huty. 

I  wy mo?ecie si? wybra? na tak? wycieczk?!

Budynek ,,Z? kombinatu by? najbardziej reprezenta- 
cyjny i wybudowany z najwi?kszym przepychem. Mia?y 
w nim gabinety najwa?niejsze osoby w Hucie. W nim 
witano najznamienitsze delegacje. Zachowa?y si? tu 
marmurowe posadzki, oryginalne meble, sufity, ?yrandole, 
a w gabinecie dyrektora nawet boazeria z orzecha 
kaukaskiego. Oba budynki ??czy podziemne przej?cie. 
Schron pod budynkiem ,,S" to prawdziwe stanowisko 
dowodzenia kombinatu! W przypadku zagro?enia mia?y 
w nim przebywa? osoby kieruj?ce akcj? ratownicz? 
i nadzoruj?ce procesy technologiczne w hucie. 

Halo, czy s?ysz? mnie wszyscy 

pracownicy Huty Lenina? 

Jutro mam urodziny!
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Gazoszczelne drzwi, grube mury ? to wszystko mia?o zapewni? 
schronienie ludziom na wypadek trwaj?cego na powierzchni 
armagedonu wojny. Pan przewodnik opowiada? nam, ?e gdy by? 
w naszym wieku, w szko?ach uczono dzieci przetrwania w trudnych 
warunkach, np. jak zapali? zapa?k?, nie maj?c pude?ka z drask?.

Schron ukryty w podziemiach 
szko?y w osiedlu Szkolnym 37 

Ty ?pisz na górze, ja na dole! ? Frycek wybra? prycz? na znajduj?cej si? w pomieszczeniu makiecie.

Cz?owiek bez tlenu jest w stanie prze?y? zaledwie trzy minuty! 

Szczególnie wa?n? cz??ci? schronów s? urz?dzenia s?u??ce 

do oczyszczania i wymiany powietrza. 

 

...i pod dawnym kinem "?wiatowid" 35

A kuku! Wystawa ,,Stan zagro?enia" 

w osiedlu Szkolnym pokazuje nam 

instynktown? potrzeb? ukrycia si? przed 

zagro?eniem. Maj? j? nie tylko ludzie, 

ale tak?e zwierz?ta. Jest przygotowana 

z my?l? o najm?odszych widzach.

Wiecie, ?e Nowa Huta ma w?asne muzeum?  Muzeum Nowej Huty to oddzia? Muzeum 
Krakowa i znajduje si? w dawnym kinie ''?wiatowid". Zobaczycie tam wystawy czasowe 
po?wi?cone zarówno dziejom Huty, jak i epoce PRL. A w muzealnym sklepiku Szpeje 
znale?? mo?na ciekawe, nowohuckie i PRL-owskie pami?tki. Zajrzyjcie tam koniecznie! 

Schrony, które zwiedzili?my s? w?a?nie 

cz??ci?  przygotowywanej przez Muzeum 

trasy ,,Podziemna Nowa Huta". 



? Panie Waldku, zerkn??by pan na nasz nieszcz?sny zegar? ? zapyta?a bibliotekarka, zdejmuj?c 
ze ?ciany nowy, jednak co rusz psuj?cy si? czasomierz. 
Dziadek usiad? na krzese?ku i wyj?? z kieszeni ?rubokr?t. Nachylili?my si? nad sto?em.

? Zobaczcie ? powiedzia?, rozkr?caj?c mechanizm zegara i wyci?gaj?c z niego niewielki element. 
? To kryszta? kwarcu, który drga ponad kilkaset tysi?cy razy na sekund?! W ten sposób odmierza czas 
wi?kszo?? wspó?czesnych zegarów. Dawniej, gdy by?em m?ody, czas odmierza?y zegary wahad?owe. 
To w ich takt mama czyta?a mi wypo?yczone z biblioteki ksi??ki, nuci?a do ucha ko?ysanki. 
Ich monotonne ?bim, bam? usypia?o mnie i budzi?o nad ranem. 

? Wszystko w ?yciu si? zmienia, prawda, dziadku? I zegary, i nasza dzielnica?
? Tak. ? Dziadek kiwn?? potakuj?co g?ow?, g?adz?c sw? pomarszczon? d?oni? Fryckow? 

czupryn?. ?  Moje m?ode lata przemin??y wraz z tykaniem zegarów, teraz to wy ? u?miechn?? si? 
do nas ? jeste?cie moj? przysz?o?ci?, przysz?o?ci? naszego kraju, miasta, naszej dzielnicy?  

? Ciekawe, jak Nowa Huta b?dzie wygl?da?, gdy b?dziemy ju? doro?li?  Jakie b?d? na niej wtedy 
place zabaw? I czy wtedy b?d? jeszcze biblioteki? 
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Czas na Hut?...

? Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie wypo?ycza si? ksi??ki. ? Dziadek popatrzy? 
na nas powa?nie. ? To wasze rysunki wisz?ce na korkowej tablicy, u?miech mieszkaj?cej 
samotnie starszej pani, która bardziej ni? ksi??ki potrzebuje rozmowy, to rumie?ce 
dzieci sk?adaj?cych pierwsze litery, przypadkowe spotkanie s?siadek?  Biblioteka to 
miejsce, które ??czy tutejszych ludzi, a takie miejsca, mam nadziej?, ?e b?d? zawsze.

Wsun?li?my do plecaków wybrane ksi??ki i pomachali?my r?k? naszej pani 
bibliotekarce na do widzenia. Pewnie niebawem znów tu wrócimy, 
po nowe ksi??ki, nowe warto?ci, nowe wspomnienia?
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