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Nowa Huta – jedna z krakowskich dzielnic, na pozór ni-
czym się nie różni od innych, okalających centrum miasta. 
Jest jednak w niej coś niezwykłego, coś, co nie pozwala 
przechadzać się jej drogami obojętnie. Skrywa ona w so-
bie niesamowitą historię, którą na każdym kroku możemy 
odkrywać w architekturze, krajobrazie i wspomnieniach 
mieszkańców. 

Chciałabym państwu trochę pomóc w przemierzaniu 
nowohuckich ścieżek, w stąpaniu po nowohuckich chod-
nikach, by zamienić ten stereotypowy, szary nieład w po-
układaną całość. Dlatego piszę właśnie dla państwa ten 
przewodnik. Tworząc go, jestem wciąż pytana, o czym on 
tak naprawdę będzie, co takiego jest w tej Hucie wartego 
opisania. Zawsze odpowiadam szczerze: „Będzie to opo-
wieść o mojej dzielnicy widzianej oczami rodowitej miesz-
kanki, osoby żyjącej jej historią zasłyszaną od tworzących 
ją ludzi, historią autentyczną, zapamiętaną i utrwaloną na 
zdjęciach”. 

To nietypowy przewodnik skierowany do tych, którzy 
chcą odwiedzane miejsca zrozumieć, poczuć ich atmosfe-
rę oraz choć na chwilę stać się ich częścią. Ma on na celu 
oddziaływać na emocje oraz rozbudzać poczucie przyna-
leżności i zrozumienia. Obudzić w zwiedzających eksplo-
rera – odkrywającego przeszłość zapisaną losami żyjących 
w Nowej Hucie ludzi, atmosferę utopii miasta idealnego, 
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kroczącego labiryntem betonowych chodników ułożonych 
z marzeń robotników o lepszym jutrze. Porusza też temat lo-
kalnych stereotypów, które od dawien dawna, utrwalone w 
świadomości mieszkańców i obecne w opiniach turystów, 
wpływały na niekorzystny obraz dzielnicy. Przełamanie ich 
oraz konfrontacja z realiami pomoże w zrozumieniu gene-
zy stereotypowego myślenia oraz ułatwi zmianę mylnego 
postrzegania nowohuckiej rzeczywistości. Przewodnik ma 
kształtować świadomość, postawę turysty, postawę czło-
wieka, który nie traktuje Nowej Huty jako skansenu, miejsca 
socjalistycznej dyktatury, ale stara się dostrzegać jej miesz-
kańców i współgrać z nimi. 

Chcę zwykłe informacje przedstawić w niezwykłej for-
mie. Podać wprost pewne fakty, zmusić do refleksji i samo-
dzielnego kreowania nowohuckiej rzeczywistości. Przedsta-
wić liczne oblicza dzielnicy z pomocą pryzmatów, przez 
które będziemy spoglądać, aby mieć pełny i klarowny obraz 
Nowej Huty. Pomogą nam w tym tematyczne ścieżki. Każda 
z nich zaprowadzi nas do miejsc, które już na stałe wpisały 
się w krajobraz tej niezwykłej dzielnicy. Nie musicie nimi 
podążać krok w krok. Możecie swe ścieżki modyfikować, 
zbaczać z nich i łączyć. Podążajcie za swoją ciekawością 
świata.

Zapraszam do lektury.

Słowo od autorki
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