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NOWA HUTA – NOWY PRODUKT TURYSTYCZNY?

Bartosz Szydłowski, reżyser i dyrektor teatru Łaźnia Nowa w artykule, który ukazał się 
niedawno w krakowskim dodatku „Gazety Wyborczej” zauważył: „Nowa Huta budzi 
emocje, rodzi skrajne opinie, zmusza do określenia się i to właśnie jest wartością samą 
w sobie”1. Przed obchodami rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty temperatura dys-
kusji zaczęła osiągać poziom wrzenia. Dzielnica, która od samego początku istnienia 
wywoływała tak ostre kontrowersje i powodowała wyjątkowo burzliwe dyskusje, nie 
mogła i tym razem uniknąć gradu wątpliwości i sporów. Niektóre uwagi są niezwy-
kle cenne i podobnie, jak stwierdzenie Szydłowskiego, trafi ają z perfekcyjną precyzją 
w sedno problemu2. A cała polemika unaocznia, jak dalece niewystarczająca jest dotych-
czasowa społeczna debata nad przeszłością i przyszłością największej dzielnicy Krako-
wa. Postrzeganie Nowej Huty obciążone jest bowiem balastem dyskusji ideologicznych, 
rozliczeniowych aspiracji i zróżnicowanych interpretacji historii. Narastające mitotwór-
stwo, którego rozmiary dalece już przekraczają pierwotnie postawione pytanie, sprawia, 
że obchody mogą stać się polem starcia odwiecznie wojujących ze sobą polemistów, 

1 B. Szydłowski, Nowa Huta nie została odkryta, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 7.03.2008.
2 „Gazeta Wyborcza”, mając na uwadze zbliżające się obchody 60-lecia istnienia Nowej Huty, zaini-

cjowała akcję komentowania przygotowań do jubileuszu. Debata odbywa się na łamach lokalnego dodatku 
„GW”. Por.: R. Radłowska, R. Kozik, Kto się boi Nowej Huty?, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 6.02.2008; 
W. Pietrus, Jubileusz dla całej Nowej Huty, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 7.02.2008; T. Urynowicz, Nowa 
Huta potrzebuje wielu pomysłów, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 15.02.2008; A. Gryczyński, Nowa Huta. Żywe 
świadectwo przeszłości, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 21.02.2008; L. Sibila, Dziedzictwo Nowej Huty, „Ga-
zeta Wyborcza–Kraków” 28.02.2008; R. Radłowska, R. Kozik, To powinien być wspólny jubileusz, „Gazeta 
Wyborcza–Kraków” 13.03.2008.
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zaś Nowa Huta zniknie pod owym gradem argumentów i kontrargumentów, tracąc tym 
samym wielką szansę, jaką postawił przed nią zbliżający się jubileusz. 

Kwestią, komentowaną jak dotąd w stosunkowo ograniczonym stopniu, był tury-
styczny potencjał Nowej Huty. Wynika to z pewnością z faktu, iż turystyka w Polsce 
jeszcze do niedawna rzadko kiedy była postrzegana jako istotny komponent rozwoju re-
gionalnego, nie wspominając już o „uwzniośleniu” jej do poziomu przedmiotu dyskusji 
naukowej, akademickiej. A przecież, jak konkluduje John Urry, turystyka jest na począt-
ku XXI wieku zjawiskiem nad wyraz znaczącym, gdyż „«doświadczenie turystyczne», 
staje się integralną częścią wszelkich innych praktyk społecznych i kulturowych. A sko-
ro również turystyka jako taka przestaje być zjawiskiem w jakikolwiek sposób odręb-
nym i specyfi cznym, doświadczenie turystyczne nabiera cech uniwersalnych – chcąc nie 
chcąc, przez większość czasu ludzie są turystami”3. Tym samym: „turystyka nie tylko 
nie jest zjawiskiem trywialnym, ale stanowi wręcz poważny przedmiot badawczy, bo po-
zwala ujawnić normy, które w przeciwnym razie pozostawałyby niezauważone”4. Temat 
turystycznej interpretacji dziedzictwa Nowej Huty pojawił się jak dotąd zaledwie w gar-
ści artykułów publicystycznych, nie doczekał się jeszcze poważnej analizy naukowej, 
choć w jakiejś mierze problem zaistniał w publikacji Łukasza Stanka, dotyczącej nowo-
huckich symulacji w kontekście polityki tożsamości i konsumpcji przestrzeni miejskiej5. 

Brak spójnej wizji polityki turystycznej w obrębie poszczególnych dzielnic Krakowa 
zobowiązuje do postawienia pytania o przyszły los potencjału drzemiącego w Nowej 
Hucie. Żywiołowość dotychczasowego rozwoju turystyki w granicach dzielnicy XVIII 
pozwala sądzić, iż w najbliższych latach teren ten może stać się atrakcyjnym celem dla 
licznych gości przybywających do Krakowa. Czy Nowa Huta jest jednak w stanie spro-
stać owemu wyzwaniu? Jakie szanse i zagrożenia stoją przed nią w kontekście przewi-
dywanego boomu turystycznego w Małopolsce? Innymi słowy, warto zastanowić się nad 
kwestią, w jakim stopniu produkt turystyczny „Nowa Huta” powinien stać się jednym 
z tematów debaty rozpoczętej w związku z obchodami jubileuszu 60-lecia dzielnicy. 

Słynne już stało się powiedzenie, że w dzisiejszym świecie wszystko może stać się 
atrakcją turystyczną6. Na dowód przytacza się tak dziwaczne koncepty jak muzeum trą-
du czy wycieczki do łagrów, które pomimo swojej kontrowersyjności, cieszą się sporym 
zainteresowaniem. Istotnie, na pierwszy rzut oka współcześni turyści są tak spragnieni 
odmiany i urozmaicenia oferty turystycznej, że każdy obiekt, przy odpowiednim podej-
ściu, można sprzedać w katalogu wycieczek. Te pierwsze spojrzenia są jednak najczęś-
ciej mylne, gdyż ześlizgują się po powierzchni, na którą trafi ają, nie docierając w głąb 

3 J. Urry, Spojrzenie turysty, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2007, s. 125. 
4 Tamże, s. 15. 
5 Ł. Stanek, The Instrumental Use of Representations of Space in the Practices of Production of Space in 

a Postcommunist City, [w:] De-/signing the Urban. Technogenesis and the Urban Image, P. Healy, G. Bruyns 
[red.], Rotterdam 2006, s. 287; Ł. Stanek, Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości i konsumpcja przestrze-
ni w Nowej Hucie, [w:] , Futuryzm miast przemysłowych. 100 lat Wolfsburga i Nowej Huty, M. Kaltwasser, 
E. Majewska, K. Szreder [red.], Kraków 2007, s. 292–305. 

6 J. Urry, dz. cyt., s. 71. 
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problemu. Trudno zaprzeczać faktom przemian zachodzących w świecie turystyki XXI 
wieku. Umasowienie podróży, nowe trendy wynikające z poszerzającego się kręgu od-
biorców, rozwój technologii i znudzenie dotychczasowymi formami wypoczynku to za-
ledwie kilka zjawisk składających się na kształtowanie nowego typu turystyki, tzw. soft 
tourism7. Nowa turystyka przedkłada nad dawne metaforyczne pragnienie 3xS [sun, sea, 
sand – słońce, morze, piasek], formułę 3xE [entertainment, excitement, education – roz-
rywka, podniecenie, kształcenie]. Turyści poszukują czegoś więcej niż tylko biernego 
odpoczynku na plaży, zorganizowanego od początku do końca przez biuro turystyczne. 
Coraz częściej zauważa się zwiększenie aktywności podróżujących, którzy chcą mieć 
wpływ na formę, w jakiej spędzą planowany urlop, w dodatku gotowi są nawet na wysi-
łek fi zyczny, byle doświadczyć czegoś ekscytującego czy poznać coś, co wpłynie pozy-
tywnie na ich samorozwój. 

Ogólny opis trendów dzisiejszej turystyki jest zadaniem niesłychanie złożonym i wy-
magającym poruszenia wielu na pozór niezwiązanych z owym zjawiskiem aspektów 
przemian współczesnego świata. Uświadomienie sobie całego skomplikowania proble-
mu to pierwszy krok konieczny do zrozumienia faktu, iż możliwość przekształcenia się 
jakiegoś obiektu w atrakcję turystyczną warunkowana jest wieloma różnymi czynnikami 
i jedynie pozornie wejście na rynek turystyczny jest sprawą łatwą i naturalną. Droga od 
pomysłu do produktu turystycznego przypomina raczej krętą ścieżynkę wśród gęstego 
lasu niż sześciopasmową autostradę. Czynnikami decydującymi o możliwości stworze-
nia atrakcji turystycznej są potencjalne walory danego regionu, infrastruktura, polity-
ka regionalna i państwowa, aktywność ludności miejscowej, a wreszcie konkurencja 
i czynniki przypadkowe. 

W celu rzetelnej prezentacji predyspozycji Nowej Huty do stania się pożądanym produk-
tem turystycznym nieodzowne jest uściślenie podstawowych terminów, które utworzą 
siatkę pojęciową analizy przypadku. Zasadniczo rozwój ruchu turystycznego na okre-
ślonym obszarze wynika z występowania walorów turystycznych, czyli „specyfi cznych 
cech i elementów środowiska naturalnego oraz przejawów działalności człowieka, które 
stanowią przedmiot zainteresowania turystów”8. To właśnie one posiadają potencjalną 
siłę przyciągnięcia turystów i stają się podstawowym elementem struktury podaży tu-
rystycznej. Walorem turystycznym może być środowisko naturalne, czysta woda czy 
piękne krajobrazy, ale także przestrzeń społecznej ingerencji człowieka, jak na przykład 
architektura miejska. Stanowią one nieodzowny, ale nie jedyny element powstawania 
produktu turystycznego. Żadne walory turystyczne bez odpowiedniaj infrastruktury, 
która podniosłaby ich atrakcyjność, nie staną się maszyną napędzającą rozwój ruchu 
turystycznego. Bez bazy materialnej i komunikacyjnej nawet najbardziej unikatowy wo-
dospad czy najciekawsze muzeum nie może liczyć na szczególne zainteresowanie tury-

7 Określenia hard tourism i soft tourism wprowadzone zostały przez Josta Krippendorfa i dotyczą zmian 
zachodzących w sferze potrzeb i preferencji dawnych i obecnych turystów. Por.: W. Alejziak, Turystyka w ob-
liczu wyzwań XXI wieku, Kraków 1999, s. 212, na podstawie S. Ostrowski, J. Krippendorf, Wołanie o nową 
światową politykę turystyczną, „Problemy Turystyki” 3/1983, s. 146. 

8 Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski [red.], Warszawa–Poznań 2002, s. 63. 
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stów. Stąd też niski poziom rozbudowy infrastruktury, zaspokajającej potrzeby i ocze-
kiwania turystów, stanowi główną barierę rozwoju regionów, aspirujących do stania się 
atrakcyjnymi pod względem turystycznym. Ostatecznym „wynikiem” przedstawionym 
turyście, sumą walorów i infrastruktury [i nie tylko] jest produkt  turystyczny. V.T.C. 
Middleton tak formułuje pojęcie produktu turystycznego: „z punktu widzenia potencjal-
nego klienta rozważającego dowolną formę podróży, produkt może być zdefi niowany 
jako pakiet składników materialnych i niematerialnych, opartych na możliwościach spę-
dzenia czasu w miejscu docelowym. Pakiet jest postrzegany przez turystę jako prze-
życie za określoną cenę9. Middleton podkreśla tym samym fakt, iż niezwykle istotną 
rolę w myśleniu o produkcie turystycznym odgrywa uwzględnienie punktu widzenia 
turysty, a także dopasowanie ceny do oferty. Na podstawie powyższych uwag można 
powiedzieć, iż na produkt składa się pięć głównych grup składników. Są nimi: atrakcje 
i środowisko miejsca docelowego [czyli owe walory turystyczne], infrastruktura i usłu-
gi, dostępność komunikacyjna miejsca docelowego, jego wizerunek i oczekiwania z nim 
związane oraz cena płacona przez konsumenta. Trzeba też dodać, że czym innym jest 
idealny produkt turystyczny, a czym innym rzeczywisty, czyli to, z czym turysta ma 
do czynienia w konkretnym przypadku. Pojęcie produktu turystycznego czasami jest 
jeszcze rozszerzane o kategorię produktu potencjalnego, czyli tego, co dodatkowo 
może wzbogacić produkt i uatrakcyjnić go w oczach odbiorcy10. 

Zygmunt Kruczek i Bartłomiej Walas do oceny jakości produktu turystycznego 
proponują jego uproszczoną, chociaż wyczerpującą defi nicję: „produkt turystyczny to 
wszystkie dobra i usługi nabywane przez turystów w związku z wyjazdem i pobytem 
turystycznym”11. Ewaluację produktu można przeprowadzić za pomocą standardowej 
analizy SWOT. Określa ona słabe i mocne strony produktu, a także szanse i zagroże-
nia, które go dotyczą. Ciekawym uzupełnieniem tej metody jest przeprowadzenie badań 
nad obrazem danego produktu wśród turystów [można przy tym rozróżnić docelowych 
klientów na krajowych i obcokrajowców, co pozwala również zróżnicować produkt]12.

Nowa Huta, wbrew obiegowej opinii, jest czymś więcej niż tylko miastem socjalistycz-
nym. Powstała na obszarze o bogatych nawarstwieniach historycznych, gdzie osadni-
ctwo sięga neolitu. W średniowieczu istniały tu bogate wsie, pełniące funkcję osad słu-
żebnych dla Krakowa. Ważnym czynnikiem rozwoju były urodzajne gleby oraz bliskość 
rzeki. Nie wolno zapominać także o wielowiekowej tradycji metalurgicznej – na ślady 
wytopu i obróbki żelaza na terenie Nowej Huty natrafi ć można już w najwcześniejszym 
okresie epoki żelaza. Istnienie pierwszej huty miedzi w drugiej połowie XV w. potwier-
dzają badania archeologiczne i źródła piśmiennicze z tamtego okresu13. Średniowieczne 
ożywienie rolnicze i gospodarcze związane było bez wątpienia z przybyciem na tere-
ny dzisiejszej dzielnicy XVIII cystersów, sprowadzonych do Krakowa przez biskupa 
bł. Iwona Odrowąża. Fundacja klasztoru w 1222 roku sprawiła, że tereny mogilskich 

9 Cyt. za: tamże, s. 68. 
10 Tamże, s. 70.
11 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Kraków 2004, s. 15. 
12 Tamże, s. 21. 
13 M. Miezian, Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2004, s. 10. 
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wsi przeszły pod kuratelę osób o wysokiej kulturze osobistej, rozwiniętej świadomo-
ści i wiedzy. Dzięki umiejętnemu zarządzaniu i inwestycjom okoliczne wsie szybko 
przekształciły się w bogate osady, przynoszące znaczne profi ty, nie tylko zakonowi, ale 
również ich mieszkańcom. Nie jest konieczne skrupulatne prześledzenie losów terenów 
późniejszej Nowej Huty. Powyższe informacje stanowić mają jedynie punkt odniesienia, 
są to bowiem niezbite argumenty wskazujące na fakt, że Nowa Huta jako miasto nie po-
wstała w próżni, o czym niestety bardzo często się zapomina. Tym samym ograniczanie 
turystycznej atrakcyjności omawianego terenu jedynie do spuścizny urbanistyki socrea-
listycznej stanowi poważny błąd i odbiera Nowej Hucie bardzo wiele atutów, które mogą 
stanowić o jej popularności wśród potencjalnych turystów. 

17 maja 1947 r. zapadła decyzja o budowie Nowej Huty. Początkowo nowy kombinat 
metalurgiczny i, co za tym idzie, również nowe miasto, planowano zlokalizować w oko-
licach Dzierżna na Śląsku. Po konsultacjach z Moskwą oraz analizach krajowych posta-
nowiono w ramach Planu Sześcioletniego wybudować kombinat na północny wschód od 
Krakowa, na terenie trzech sąsiadujących ze sobą wsi: Mogiła, Pleszów oraz Krzesławi-
ce [z czasem Nowa Huta zajęła obszar prawie 30 miejscowości]. Pierwsze prace ruszyły 
w czerwcu 1949 r., zaś budowa kombinatu rozpoczęła się rok później. Jak pisał w 1953 
roku Tadeusz Ptaszycki, autor generalnego projektu urbanistycznego, miał on obejmo-
wać: „kombinat metalurgiczny, odrębne 100-tysięczne miasto Nowa Huta [początkowo 
60-tysięczne] oraz... port i urządzenia wodne na Wiśle, trasy sieci komunikacji tram-
wajowej, trasy sieci przemysłowej [gaz, elektryczność, ogrzewanie i telekomunikacja], 
tereny urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla zespołu oraz zakłady pomocni-
czej produkcji i bazy materiałowe dla budowy. Obszar zainwestowania wynosił ok. 60 
km2, zlokalizowanych na tarasie wysokiego brzegu Wisły poniżej centralnych dzielnic 
Krakowa”14. 

Choć Nowa Huta miała być sztandarową budową Planu Sześcioletniego i pierwszym 
prawdziwym miastem socjalistycznym w Polsce, jej losy potoczyły się inaczej, niż za-
mierzali to ówcześni decydenci. Owszem, projekt stworzenia ośrodka przemysłu, który 
stanie się do lat 80. konkurencyjny na skalę światową, zdawał się być już zrealizowany. 
W kulminacyjnym momencie, przypadającym na połowę lat 70., wytop stali przekroczył 
6 milionów ton rocznie, a zatrudnienie wynosiło 38 tysięcy osób15. Na panewce spaliła 
jednak koncepcja „nowego człowieka” – idealnego produktu propagandy socjalistycz-
nej, który żyjąc w ateistycznym mieście, dążyłby swoją pracą i życiem do stworzenia 
wyśnionego ustroju komunistycznego. Najczęstszymi argumentami, przytaczanymi na 
dowód porażki utopijnej idei nowego miasta i nowego człowieka jest religijność nowo-
hucian, którzy odrzucili programowy ateizm, co znalazło swój wyraz choćby w sym-
bolicznej „walce o krzyż”16 czy działalność „Solidarności” w latach osiemdziesiątych. 

14 L. Sibila, Dziedzictwo Nowej Huty, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 28.02.2008.
15 M. Miezian, dz. cyt., s. 30. 
16 Por. A. Kozłowska, Walka o krzyż – historia konfl iktu społeczno-politycznego związanego z budową 

kościoła w Nowej Hucie, [w:] Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty w rozwoju obszaru strategicznego Kraków–
–Wschód, Kraków 1997.
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Wraz z przełomem 1989 roku nastąpiła znaczna instrumentalizacja owej nowohuc-
kiej dychotomiczności. Wspomina o tym między innymi Ewa Majewska: „Nowa Huta 
wydaje mi się świetnym przykładem kolonizowania wyobraźni społecznej, jednym 
z ważniejszych przypadków instrumentalnego wykorzystania wybranych interpretacji 
projektu architektonicznego i społecznego do zniechęcenia społeczeństwa do całych sy-
stemów politycznych i strategii rządzenia. Nowa Huta została postawiona w roli swo-
istego wygaszacza dążeń utopijnych. Stała się punktem w panoramie PRL, który nie 
tylko skutecznie użyto jako symbol porażki społecznej inżynierii realnego socjalizmu, 
ale również jako swoisty «straszak» na próby jakiegokolwiek myślenia alternatywne-
go czy utopijnego. Można powiedzieć, jak sądzę, że historia Nowej Huty i sposób jej 
nadużywania skupia niczym w soczewce większość lęków, projekcji i zakazów zwią-
zanych z zawładnięciem wyobraźni politycznej po 1989 roku obsesją «wychodzenia 
z socjalizmu»”17. 

Ta smutna konstatacja przewija się w mniej lub bardziej dosłownej formie w wielu 
wypowiedziach i analizach dotyczących Nowej Huty w latach dziewięćdziesiątych18. Na 
obrazie dzielnicy kładzie się wciąż cień Lenina, co sprawia, że wyjście poza tradycyjne 
sposoby refl eksji nad dzielnicą jest zadaniem karkołomnym, ale koniecznym. Zasadne 
wydaje się w tym przypadku porównanie obecnego stanu percepcji Nowej Huty do sy-
tuacji, w jakiej był na początku lat 90. Kazimierz. Ta niedoceniana dzielnica Krakowa, 
kojarzona przede wszystkim z zapuszczonymi kamienicami, z „lumpenerią” i smutnym 
widokiem pustych, zniszczonych synagog, w ciągu kilkunastu lat przekształciła się 
w tętniącą życiem, modną dzielnicę bohemy artystycznej i bujnego życia towarzyskiego. 
Trudno jednoznacznie ocenić, jakie czynniki wpłynęły na tak spektakularną transforma-
cję, nie ulega jednak wątpliwości, że przy olbrzymim potencjale, jakim dysponuje Nowa 
Huta, za kilka lat ma ona szansę stać się dzielnicą konkurencyjną w stosunku do Starego 
Miasta czy Kazimierza. 

W czym tkwi szansa Nowej Huty? Jakimi walorami dysponuje? Co osiągnięto już do tej 
pory? Odpowiedź na te pytania nie będzie jeszcze skutecznym remedium na nowohuckie 
bolączki, ale bez próby ich sformułowania nietrudno wyobrazić sobie fi asko jubileuszu 
60-lecia istnienia Nowej Huty. 

Jak już wcześniej stwierdzono, walory turystyczne Nowej Huty są o wiele liczniej-
sze niż się powszechnie sądzi. Zygmunt Kruczek i Bartłomiej Walas podkreślają wy-
tłuszczonym drukiem we wspomnianym już wcześniej tekście: „Pamiętajmy, że turysta 
wie o nas to, co wie, a nie to, co uważamy, że wiedzieć powinien19. Na potencjalny 
produkt turystyczny należy zatem patrzeć dwojako. Z jednego strony – z punktu wi-
dzenia twórcy, który dysponuje dokładnymi informacjami, określającymi dany produkt. 
Z drugiej zaś strony należy uwzględnić rozpoznawalność marki produktu, co będzie 
się wiązało z dalszym rozwijaniem strategii marketingowej. Jaka zatem jest rozpozna-
walność Nowej Huty? Najczęściej przewijającym się motywem jest „paradoksalność” 

17 E. Majewska, dz. cyt., s. 206. 
18 Por. Ł. Stanek, Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości..., dz. cyt., s. 293.
19 Z. Kruczek, B. Walas, dz. cyt., s. 25. 
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Nowej Huty: „Jako «miasto paradoksów», Nowa Huta jest czymś nieuchwytnym, jest 
aporią, kuriozum, nieudanym eksperymentem”20. Podobną refl eksją dzieli się Piotr Win-
skowski: „Nową Hutę opisywano najczęściej w kategoriach powszechnie postrzeganych 
jako opozycyjne: jako miasto socjalistyczne – miasto «Solidarności», miasto programo-
wego ateizmu – miasto kościołów, miasto zieleni – miasto klęski ekologicznej, wiel-
komiejski ośrodek robotniczy – zbiorowisko ludności wiejskiej wtłoczonej w miejską 
przestrzeń”21. A Bogdan Zalewski w recenzji teatralnego przedstawienia stwierdza, że 
„Sama Nowa Huta to Edyp, chcący za wszelką cenę uniknąć swego przeznaczenia […] 
Edyp najpełniej wyraża paradoks każdej tożsamości”22. 

Nowa Huta jest najczęściej reprezentowana za pomocą paradoksów, gdzie od zawsze 
występowały sprzeczne siły, które stały się przyczynkiem do ukształtowania się takie-
go, a nie innego organizmu miejskiego. Zasadniczą opozycją, matką wszystkich pozo-
stałych różnic, jest przepaść pomiędzy utopijnym zamierzeniem stworzenia idealnego 
miasta a jego realizacją, która nawet w części nie spełniła pokładanych w niej nadziei. 
Stąd też paradoksalność, która mogłaby się stać bardzo pozytywną cechą, znakomitą do 
wykorzystania w promocji turystycznej, nacechowana jest tak pejoratywnie, że służy 
jedynie do uwypuklenia klęski Nowej Huty i jej wewnętrznej niezgodności. Paradoksów 
nie traktuje się jako komplementarnych składowych, wzbogacających całokształt, lecz 
raczej jak zażartą walkę dwóch zaledwie, za to skrajnie opozycyjnych koncepcji i czyn-
nik autodestrukcji. 

Nowa Huta wymaga nowego spojrzenia, nieprzytłoczonego „manierą paradoksalno-
ści”. Historia każdego miasta to przecież dzieje budowy i burzenia, zmian, koncepcji, 
rewolucyjnych planów, niezrealizowanych zamierzeń czy wypaczeń, uwarunkowanych 
okolicznościami. A nawet jeśli tak kurczowo trzymać się owej wizji paradoksu, to, od-
wołując się do dialektyki heglowskiej, nie powinno się stwierdzić, że po czasie tezy 
i antytezy nadszedł już moment na syntezę? Powyższe rozmyślania o paradoksalności 
Nowej Huty są jedynie intelektualnymi igraszkami, ale przecież pozostaje jeszcze „żywe 
mięso” – dzielnica, której walory, kontrastujące ze sobą czy nie, powinny zostać wypro-
mowane jako produkt turystyczny. 

„Kwerenda” turystycznego bogactwa Nowej Huty wskazuje na to, że właściwie więk-
szość potencjalnych turystów ma szanse znaleźć tu coś interesującego dla siebie. Warto 
w skrócie przedstawić najważniejsze elementy, które można uwzględnić przy tworzeniu 
nowej marki produktu „Nowa Huta”. Po pierwsze, jest to znane wszystkim najbardziej 
socrealistyczne centrum: „Nowa Huta, która ze swoją czytelną kompozycją urbanistycz-
ną, w pełni uzasadnioną warunkami terenu nadwiślańskiej skarpy, pozostaje do dzisiaj 
najcenniejszym przykładem miasta epoki socrealizmu europejskiego, niedościgłym 
w proporcjach i skali największych ulic, w klarowności głównej osi urbanistycznej i lo-

20 Ł. Stanek, The instrumental..., dz. cyt., s. 287.
21 P. Winskowski, Ponowoczesne strategie w poprzemysłowym mieście, [w:] Kraków i Norymberga w cy-

wilizacji europejskiej, J. Purchla [red.], Kraków 2005, s. 245. 
22 B. Zalewski, Jak w Łaźni Nowej stare mity obmyto, http://www.teatr-pismo.pl/index.php?sub=archiw

um&f=pokaz&nr=104&pnr=14 [28.03.2008]. 
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gice usytuowania wiodących obiektów użyteczności publicznej. W dodatku w pełni zre-
alizowanym według oryginalnej polskiej myśli urbanistycznej”23.

Plan Nowej Huty ma kształt gwiazdy opartej na układzie pięciu alei wybiegających 
promieniście z placu Centralnego, stanowiącego swoisty rynek. Architektura tej części 
Huty doczekała się wyczerpujących opisów, dlatego nie ma sensu powtarzać po raz ko-
lejny charakterystyki założenia urbanistycznego zaproponowanego przez Tadeusza Pta-
szyckiego i jego zespół. Choć można podawać w wątpliwość, czy projekt architektonicz-
ny Nowej Huty jest wybitną realizacją socrealistycznych idei, nie podlega dyskusji fakt, 
iż z punktu widzenia turystyki plac Centralny odgrywa zasadniczą rolę. W kontraście do 
zabudowy starego Krakowa odkrywa bowiem przed turystą możliwość poznania czegoś 
nowego i oryginalnego, z czym jak dotąd mógł się on jeszcze w ogóle nie spotkać. Do-
tyczy to zwłaszcza turystów spoza obszaru postsowieckiego, dla których budownictwo 
socjalistyczne stanowi niebagatelną atrakcję i wzbudza niekłamany zachwyt. Ale także 
ci, którzy oswojeni są z tego typu architekturą, mogą zostać zaintrygowani zróżnicowa-
niem formy i rozwojem pewnych koncepcji w trakcie kolejnych faz rozbudowy Nowej 
Huty. Jak podkreślają autorzy dzieła Nowa Huta, przeszłość i wizja. Studium muzeum 
rozproszonego: 

„Wbrew obiegowym opiniom architektura Nowej Huty jest bardzo zróżnicowana. 
Zróżnicowanie wiąże się z charakterem poszczególnych osiedli. Osiedla bliskie placowi 
Centralnemu i sąsiadujące z alejami Andersa i Solidarności mają zabudowę zwartą, często 
w formie parawanowych ciągów, przerywanych dla osłabienia monotonii przewiązkami 
i pasażami, osiedla peryferyjne charakteryzują się z kolei zabudową rozproszoną”24. 

Z pewnością interesującym przykładem zaawansowania koncepcji architektonicz-
nych, czerpiących ze wzorów zachodnich, jest osiedle Szklane Domy, ze słynnym Blo-
kiem Szwedzkim [M., J. Ingardenowie, 1959] – pierwszym nowoczesnym blokiem 
mieszkalnym, który, jak pisze Maciej Miezian: „Imponował długością, lekkością, po-
godnymi barwami i dużymi balkonami”25. 

Interesująca architektura Nowej Huty jest ważnym atutem dzielnicy, aczkolwiek, jak 
już to wcześniej zasygnalizowano – nie jest to atut jedyny. Niedocenionym jeszcze wa-
lorem dzielnicy pozostaje wciąż bogata spuścizna okresu „do-kombinatowego”, często 
nieuświadomiona, gdyż niewidoczna przy pierwszym zetknięciu: „Obszar pierwotnej 
[tzw. Starej] Nowej Huty zawarty jest w trójkącie równoramiennym wyznaczonym aleją 
Jana Pawła II oraz ulicami Bulwarową i Kocmyrzowską. Wszystkie wymienione ciągi 
komunikacyjne mają genezę «naturalną», bowiem Nowa Huta, mimo iż zakładana była 
jako zupełnie nowy organizm osadniczy, została harmonijnie wpisana w zastany układ: 
obecna aleja Jana Pawła II to fragment drogi sandomierskiej, ulica Kocmyrzowska to 
odcinek traktu biegnącego do Kocmyrzowa i drogi do centrum wsi Czyżyny, ulica Bul-
warowa jest dawną drogą wiejską biegnącą wzdłuż młynówki rzeki Dłubni”26.

23 Nowa Huta, architektura i twórcy miasta idealnego. Niezrealizowane projekty, publikacja do wystawy 
pod tym samym tytułem, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Dzieje Nowej Huty”, kurator 
wystawy L. Sibila, współpraca M. Miezian, Kraków 2006, s. 13.

24 Nowa Huta, przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego, J. Salwiński, L. Sibila [red.], Kraków 
2005, s. 109.

25 M. Miezian, dz. cyt., s. 64. 
26 Nowa Huta, przeszłość i wizja, dz. cyt., s. 107. 
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Bardzo rzadko zdarza się przedstawianie centrum Nowej Huty z uwzględnieniem 
jego złożonej i urozmaiconej przeszłości. A przecież nie można zapominać o całym ze-
spole zabytków sprzed budowy kombinatu i miasta. Na szczególną uwagę zasługuje 
tu architektura rezydencjonalna: lamus i dwór w Branicach, zespół pałacowo-parkowy 
w Kościelnikach, pałac w Pleszowie, dwór w Ruszczy, dwór w Wadowie, dwór w Łu-
czanowicach i wreszcie dwór Jana Matejki w Krzesławicach. Wszystkie te obiekty są 
wciąż mało znane, a przecież trudno negować ich potencjalną atrakcyjność, zwłaszcza 
gdy jednym z ważniejszym nurtów współczesnej turystyki jest sentymentalizm i nostal-
gia za „starymi, dobrymi czasami”. Wyrazem tej tendencji na rynku polskim jest choćby 
wciąż wzrastające zainteresowanie kulturą szlachecką – organizowanie wycieczek-po-
lowań, spotkań towarzyskich à la biesiady „u Pana Tadeusza”, popularność pensjonatów 
stylizowanych na XIX-wieczne dworki. W nowohuckich wsiach zachowały się jeszcze 
stare drewniane chałupy, które w swej krasie wcale nie odbiegają od Bronowic, wypro-
mowanych swego czasu jako „przykład kultury podkrakowskich wsi”. Nowa Huta nie 
jest bowiem skarlałą utopią, a wielowarstwowym dziedzictwem. Jak pisze Roy Strong: 
„Wszyscy mamy świadomość problemów i trudności, z jakimi boryka się nasze społe-
czeństwo, upadku dawnych norm i wartości. […] Dziedzictwo stwarza pewne poczucie 
bezpieczeństwa, staje się punktem odniesienia, schronieniem, czymś widzialnym i doty-
kalnym, co […] wydaje się stałe i niezmienne”27.

Częścią wielosetletniego dziedzictwa obecnej dzielnicy XVIII jest zespół klasztorny 
oo. Cystersów w Mogile. Przechodzi tędy szlak architektury drewnianej [jego perełką 
jest stojący obok klasztoru kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja], a samo opactwo 
znakomicie wpisuje się w „krakowski szlak religii”. Kwestia kościołów w Nowej Hucie 
to sprawa nader złożona i bolesna, zwłaszcza dla starszego pokolenia, pamiętającego 
jeszcze czasy oddolnej walki z programową ateizacją. Uwypuklenie owego dziedzic-
twa powinno być jednym z ważniejszych aspektów kreowania wizerunku Nowej Huty, 
mimo iż nadmiar martyrologii może wydawać się niezrozumiały i sztuczny dla turysty-
-obcokrajowca. Pozytywną rolę nowohuckiej gorącej religijności docenił sam papież Jan 
Paweł II, spotykając się z mieszkańcami Nowej Huty dwukrotnie [w 1979 r. w Mogile 
i w 1983 r. w Mistrzejowicach]. Nie można jednak zapominać, że papież wpisał religij-
ność w szeroki kontekst życia człowieka pracy i idąc tym tropem, konieczne wydaje się 
i dzisiaj zachowanie właściwego dystansu i wyważenia pewnych zagadnień. Kościoły, 
takie jak zespół klasztorny w Mogile, kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochow-
skiej i bł. Wincentego Kadłubka na Szklanych Domach, czy wreszcie znakomita z punk-
tu widzenia architektonicznego – Arka Pana [kościół pod wezwaniem Matki Bożej Kró-
lowej Polski] są same w sobie „turystycznymi samograjami” i nieustające nawiązanie do 
walki z ateizmem stanowi szkodliwy redukcjonizm, zubażający obraz świątyń. 

Do niewątpliwych walorów duchowej spuścizny Nowej Huty należą takie obiekty, 
jak kopiec Wandy, ilustrujący nie tylko legendarne dzieje Polski, ale także jej przed-
chrześcijańską historię, czy ewangelicki cmentarz w Łuczanowicach. Obecnie w tury-
styce, jak i w wielu innych dziedzinach życia obowiązuje dyskurs wielokulturowości: 
podkreśla się szczególne zróżnicowanie etniczne i religijne, promując je jako możliwość 
spotkania z innością, która wzbogaci naszą tożsamość. Podobnym tropem idzie Maciej 
Miezian we wstępie do swojego przewodnika: „Jedną z ciekawszych cech Nowej Huty 

27 Cyt. za J. Urry, dz. cyt., s. 162. 
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jest jej wielokulturowość. Do budowy kombinatu zjechali tu ludzie ze wszystkich stron 
Polski. Bardzo często byli to sybiracy lub AK-owcy, chcący uniknąć prześladowań. […] 
Przybywali też repatrianci zza Buga, wypędzeni z Bieszczad Ukraińcy oraz Cyganie 
przymusowo osiedlani w miastach”28. Ci ludzie tworzyli Hutę, oni w niej mieszkali i na-
dali jej niepowtarzalny charakter. Odkrycie tego dziedzictwa może być wielką przygodą 
dla przyszłego turysty.  

Wśród dotychczasowych walorów turystycznych wymieniane były jedynie te z grupy 
produktów pracy ludzkiej. I właściwie taka optyka dominuje w reprezentacjach Nowej 
Huty. A przecież dzielnica, pomimo kolosalnego wpływu kombinatu, nie jest wyłącznie 
terenem przekształconym przez człowieka. Największą wartość przyrodniczą posiada-
ją tzw. Łąki Nowohuckie, których ranga porównywalna jest z krakowskimi Błoniami. 
Wtopione w tkankę miejską podmokłe tereny o powierzchni ponad 57 ha, gdzie żyje 
prawie 70 gatunków ptaków, są zjawiskiem unikatowym na skalę europejską. Nie mniej 
interesującą propozycją może być zielony szlak wzdłuż rzeki Dłubnia, który został 
włączony do sieci Central European Greenways. Kilkadziesiąt kilometrów tras rowero-
wych, konnych i pieszych to oferta, która zasługuje na uwagę, tym bardziej że aktywny 
wypoczynek zyskuje coraz szerszą akceptację społeczną. Wspomnieć jeszcze można 
o terenach Przylasku Rusieckiego, Dolinie Wisły czy Dolinie Potoku Kościelnickiego29. 
Nierzadko o Hucie mówi się jako o „mieście-ogrodzie”, często niestety w kontekście 
zdeformowanej idei, która nie została do końca zrealizowana. Wystarczy jednak jeden 
spacer po centrum dzielnicy, by dostrzec, jak bardzo różni się ono od współczesnych 
projektów urbanistycznych, gdzie wielokrotnie tereny zieleni urządzonej uwzględniane 
są jedynie jako zło konieczne. Nowa Huta jest faktycznie miejscem bardzo zielonym, co 
także powinno zostać odpowiednio zeprezentowane w ofertach turystycznych. 

Jeszcze jeden z walorów, o których rzadko się mówi w kontekście Nowej Huty, two-
rzą zabytki architektury militarnej. Należy tu wymienić: forty w Batowicach, Mistrze-
jowicach, Krzesławicach, Grębałowie i Mogile. Forty są częścią systemu austriackich 
umocnień z przełomu XIX i XX wieku. Część z nich jest zagospodarowana [np. w forcie 
w Grębałowie mieści się stadnina koni, a w Krzesławicach – dom kultury], część jednak 
znajduje się w opłakanym stanie i wymaga gruntownej renowacji. Wydaje się słuszne 
włączenie fortów w plan rewitalizacji dzielnicy, gdyż posiadają one niewątpliwą wartość 
historyczną, kulturową, i, co za tym idzie, również i turystyczną. 

Na koniec tego krótkiego spisu walorów turystycznych trzeba wspomnieć o najbar-
dziej oczywistym atucie Nowej Huty, który dopiero w ostatnich latach przestaje być 
traktowany jako zagrożenie, o kombinacie metalurgicznym. Jak wspomina wielu bada-
czy współczesnej turystyki, praca w ostatnich kilkudziesięciu latach uzyskuje nobilita-
cję jako produkt turystyczny. John Urry uważa, że wiąże się to z postmodernistycznym 
rozmywaniem granic, zwłaszcza między sceną a kulisami życia30. Gwałtowna deindu-
strializacja pozbawiła współczesnego człowieka poczucia uczestnictwa w misterium 
produkcji. Hale produkcyjne wypełnione wielkimi i skomplikowanymi maszynami są 

28 M. Miezian, dz. cyt., s. 5. 
29 W parku w Czyżynach, który leży „na granicy” Nowej Huty i Krakowa, realizowany jest obecnie 

nieprzeciętny projekt nowoczesnego Muzeum Lotnictwa, który z pewnością urozmaici dodatkowo ofertę 
wypoczynku na łonie przyrody. 

30 J. Urry, dz. cyt., s. 159. Por. D. MacCannell, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2005. 
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przestrzeniami znanymi obecnie właściwie tylko z fi lmów, co dodaje im uroku i tajemni-
czości, pracujących zaś w nich ludzi otacza glorią bohaterstwa. Na zachodzie od dawna 
zakłady przemysłowe adaptowane są do różnych celów – w Polsce docenienie terenów 
postprzemysłowych to tradycja zaledwie ostatniej dekady. Kombinat nowohucki, po 
okresie restrukturyzacji w latach 90., wymaga wciąż pogłębionej refl eksji nad przy-
szłością: „Brak długofalowej polityki względem dziedzictwa przemysłowego i obiek-
tów techniki w Krakowie i jednoczesne niedocenianie jego strategicznego potencjału, 
to zapewne konsekwencja faktu, że przemysł pozostaje w powszechnej świadomości 
marginalnym elementem funkcjonowania miasta”31.

 Choć z powyższego cytatu wynikałoby, że dyskusja nad rolą i przyszłością kombi-
natu była burzliwa i twórcza, jednak tak naprawdę ograniczała się ona zaledwie do kilku 
środowisk ściśle zainteresowanych problemem i nie stanowiła problemu szeroko ko-
mentowanego w społeczeństwie. Istotne jest więc uświadomienie sobie, że Nowa Huta 
dysponuje szerokim repertuarem walorów, które przy konsekwentnej i kreatywnej po-
lityce turystycznej mają szansę zaistnieć na rynku jako produkty nader konkurencyjne. 

Turystyczne oblicze Nowej Huty nie nabrało jeszcze wyrazistości i kolorów – niezdro-
wą bladość uwypuklają swą kontrastową barwnością te nieliczne propozycje, które jak 
dotąd zaistniały na rynku turystycznym. Najbardziej znana z nich, stworzona kilka lat 
temu przez grupkę młodych krakowian, wycieczka „śladami komunizmu” opiera się na 
prostych skojarzeniach i prymitywnych formach poznania. Warto jej jednak poświęcić 
kilka słów, gdyż jak na razie, jest jedyną tak charakterystyczną inicjatywą, w dodatku 
zaś odzwierciedla ważny trend turystyczny. 

Rzecz o ofercie biura turystycznego Crazy Tours, specjalizującego się w organizo-
waniu wycieczek po Nowej Hucie. Biuro zostało założone przez Michała Ostrowskiego 
i od dwóch lat bije rekordy popularności wśród spragnionych siermiężnej egzotyki tu-
rystów zagranicznych. Podstawowym produktem są dwie wycieczki: Communism Tour 
i Communism Tour de Luxe [ta druga obejmuje wizytę w mieszkaniu z epoki Gierka]. 
Większe grupy wożone są specjalnie wystylizowanym autobusem-ogórkiem, mniejsze 
zaś – charakterystycznym trabantem lub fi atem 125. Obowiązkowym punktem progra-
mu jest spacer po placu Centralnym, obejrzenie z zewnątrz Centrum Administracyjnego 
Huty im. T. Sendzimira, wreszcie – wizyta w „kultowej” restauracji „Stylowa”, gdzie 
turyści zostają poczęstowani „tradycyjną” wódką z zagrychą. Jak zapewniają na swojej 
stronie przewodnicy, wycieczka gwarantuje: „pogłębioną wiedzę o historii polskiego 
życia politycznego czy szczegółowe detale życia w ustroju socjalistycznym”32. Wszyst-
ko utrzymane jest w formule „przeżyj to sam” i, ocierając się o groteskę, ma niewiele 
wspólnego z autentycznością życia sprzed kilkudziesięciu lat. A właśnie na tej cesze 
opiera się cała idea communism tour – dzięki dopracowanej stylizacji, w którą zaanga-
żowani są miejscowi naturszczycy, turyści mają się spotkać z „prawdziwym obliczem 
przeszłości” i „autentycznym komunizmem”. Jest to jednak spektakl, który jak wiado-

31 P. Winskowski, dz. cyt., s. 233. 
32 http://www.crazyguides.com/krakow_tours.html#communism_deluxe [29.03.2008]. 
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mo, z rzeczywistością PRL może mieć wspólny mianownik jedynie z fi lmami Barei. Jak 
przyznaje sam Michał Ostrowski [vel Crazy Mike]: „Jedziemy na najprostszych skoja-
rzeniach z Polską: wódka, kiełbasa, żurek, komuniści, robole, fabryki, socreal – dla nich 
to namiastka dawnego imperium ZSRR i państw satelickich”33. 

Daleko tu do pogłębionej refl eksji nad przeszłością, ale też nie tego oczekują od-
biorcy. Oferta Crazy Guides, którzy proponują także zwiedzanie Krakowa, organizację 
wieczorów kawalerskich i potańcówek w restauracji „Stylowa”, znakomicie wpisuje 
się w nurt stylizacji i artefaktyzacji przeszłości. Podobne zjawisko można obserwować 
choćby we wszelkiego rodzaju skansenach, gdzie współczesność zaprzęgnięta jest do 
przekuwania historii w dobra konsumpcyjne. Turyści mają poczucie, że dzięki tego ro-
dzaju przeżyciom poznali tajemnicę, prawdę o przeszłości, organizatorzy zaś cieszą się, 
że ich produkt jest na tyle spektakularny, że stanowi konkurencję dla nudnych muzeów 
i przeintelektualizowanych przewodników. Elementy zabawy i performatywności przy-
dają całości smaczku, którego brak innym propozycjom zwiedzania Nowej Huty, choć 
jednocześnie zawężają je do prymitywnej gry na stereotypach i parodii. Nowa Huta nie 
jest bowiem skansenem socjalizmu, jak można by sądzić po wycieczce Crazy Tour. Po-
twierdza to wstrząsająca uwaga, wygłoszona przez jednego z Holendrów kończących 
właśnie objazd po Hucie: „Dalej tak macie w Polsce, czy to wszystko udawane?” – pyta 
serio Edwin34. Właśnie to zagrożenie wyczuła grupa młodych artystów, współdziałają-
cych w ramach projektu porównującego Wolfsburg i Nową Hutę35. 

Skansenizacja Nowej Huty stanowi niebagatelne zagrożenie, choćby z tego względu, 
że jest rozwiązaniem bezproblemowym i szybko przynoszącym zyski. Apologeci idei 
mogą twierdzić, że przecież tego właśnie oczekuje przeciętny turysta, ale Nowa Huta 
to nie Las Vegas i wbrew pozorom ma ona do zaoferowania coś więcej niż tylko łatwą 
konsumpcję. Dowodem tego jest koncepcja Muzeum Nowej Huty – choć jeszcze nie 
całkowicie zrealizowana, to jednak napawająca nadzieją na przyszły inteligentny rozwój 
potencjału dzielnicy. Pierwotny pomysł na muzeum, forsowany w latach 90. przez wielu 
działaczy krakowskiego świata kultury i nauki miał więcej wspólnego z koncepcją „go-
towego parku tematycznego” i „żywego skansenu” rodem z wycieczek Crazy Tours niż 
z zaawansowanym projektem jednostki edukacyjnej. Łukasz Stanek w swoim artykule 
wspomina o wczesnej koncepcji Muzeum Nowej Huty, gdzie zwiedzający miałby moż-
liwość pobrodzenia w nowohuckim błocie36.

33 M. Kursa, R. Romanowski, Cudzoziemcy szukają PRL-u, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 13.07.2006.
34 Tamże.
35 „Nowa Huta Lunapark Historii” był to projekt performance, mający na celu pokazanie mieszkańcom 

Nowej Huty trendu przemieniającego ich miasto w nowoczesny skansen, związany z przekształcaniem miast 
w komercyjne obiekty nastawione na turystów. Trzeba jednak przyznać, że właściwie samym mieszkańcom 
nie trzeba tłumaczyć konsekwencji ograniczania przestrzeni życia społecznego przez turystykę. Niektórzy 
z nich sami buntują się w wypowiedziach przeciwko byciu „małpami w zoo” i nie każdy zgadza się na rolę, do 
jakiej przywykł „czarny koń” grupy Crazy Guides – robotnik naturszczyk – Crazy Wiesiek. Por. P. Lanzinger, 
P. Matyja, Nowa Huta Lunapark Historii, [w:] Futuryzm miast przemysłowych…, dz. cyt., s. 138. 

36 Ł. Stanek, Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości…, dz. cyt., s. 297. Stanek podkreśla, iż projekt 
takiego rodzaju muzeum wywołał wiele kontrowersji i gorący sprzeciw mieszkańców Huty, co powinno się 
wziąć pod uwagę przy ocenie pomysłu takiej „skansenizacji”.  
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 Gorącymi orędownikami takiego „praktycznego” muzeum stali się twórcy Fundacji 
Socland, która powstała w 1999 r. z inicjatywy Czesława Bieleckiego, Jacka Fedoro-
wicza i Andrzeja Wajdy. W prace fundacji aktywnie włączyła się także Teresa Bogucka 
i Krystyna Zachwatowicz. Jak można przeczytać na stronie fundacji, jej głównym po-
stulatem jest: „pokazanie następnym pokoleniom prawdy historycznej o realnym so-
cjalizmie przez zaprojektowanie, utworzenie i prowadzenie Soclandu – Muzeum Ko-
munizmu oraz wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz tego multimedialnego projektu 
edukacyjnego”37.

Warto dodać, że nie jest to koncept świeży i oryginalny. Cała kwestia doczekała się 
nawet monografi i, na kartach której można zapoznać się z wieloma przykładami muze-
ów komunizmu, które jak grzyby po deszczu pojawiają się na terytorium byłego bloku 
wschodniego38. Wspólnym mianownikiem tych placówek jest pokazanie w formie „te-
rapii szokowej” komunistycznej przeszłości i „wywołanie emocji i zaangażowania jest 
często jedynym celem w refl eksji nad komunistyczną przeszłością”39. Miejscem docelo-
wym ekspozycji miał być pierwotnie teren kombinatu. Z powodu różnych komplikacji 
fundacja zaczęła starać się o budynek dawnego kina „Światowid”, stojącego nieopodal 
placu Centralnego. Wszystkie te dążenia poniosły fi asko. Jedynym zrealizowanym pro-
jektem była miesięczna wystawa Socland, którą zaprezentowano w 2001 roku w budyn-
kach kombinatu przy ulicy Mrozowej 2640. 

I chyba dobrze się stało, że Socland nie zadomowił się w Hucie. Krystyna Zachwa-
towicz, porównując swoje muzealne dziecko do Disneylandu, sama wskazała trop nie-
autentyczności i pustej rozrywki, jaka miałaby towarzyszyć przyszłym zwiedzającym41. 
Przy całym szacunku dla znanych postaci, które włączyły się w projekt muzeum komu-
nizmu, trudno nie spostrzec, że twórcy Soclandu kierują się nieco schizofrenicznymi 
pobudkami. W swoim przesłaniu podkreślają szczytne cele „pokazania następnym po-
koleniom prawdy historycznej o realnym socjalizmie”42, przy jednoczesnym szczerym 
przyznaniu się, że ich założenie ma być bliższe Disneylandowi niż muzeum. Niebezpie-
czeństwo realizacji takiej idei kryje się w przesunięciu akcentów ze sfery edukacyjnej na 
działalność rozrywkową, która przesłonić może doniosłość zamierzonej misji prezento-
wania historii. Uczenie się o totalitarnym systemie poprzez stanie w wirtualnej kolejce 
po mleko wydaje się wątpliwym zabiegiem, jednakże osądzanie należy odłożyć ad acta, 
dopóki projekt nie doczeka się realizacji. Kto wie, może jednak twórcy przemyślą swo-
ją koncepcję i odejdą od disneylandyzacji na rzecz atrakcyjności rozumianej w innych 
kategoriach? 

37 http://www.socland.pl/main.html [29.03.2008]. 
38 Zob.: Das Kommunismus im Museum. Formen der Auseidersetzung In Deutchland Und Ostmiteleuropa, 

V. Knigge, U. Möhlert [red.], Köln 2005. 
39 Tamże, s. 206; Ł. Stanek, Nowohuckie symulacje: polityka tożsamości…, dz. cyt., s. 297.
40 Obecnie Fundacja przymierza się do stworzenia muzeum w pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki 

w Warszawie, http://www.socland.pl/main.html [29.03.2008].
41 http://www.nowahuta.info/papers/heritage%20pp.pdf [29.05.2008]. 
42 http://www.socland.pl/main.html [29.03.2008].
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Pomysł nowohuckiego muzeum w stylu „soc” zastąpiła obiecująca koncepcja muzeum 
rozproszonego, zaproponowana przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Oddział 
Nowa Huta43. Twórcy muzeum nawiązują do idei ekomuzeów, które pojawiły się po raz 
pierwszy na przełomie lat 60. i 70. w Europie Zachodniej. Jak można przeczytać w Stu-
dium muzeum rozproszonego, będącym niejako dokumentem programowym jednostki: 
„Ekomuzea w swojej działalności nakierowane są w wielu przypadkach na ochronę za-
bytków techniki i przemysłu, ale też na współpracę przy szeroko zakrojonych progra-
mach rewitalizacji terenów przemysłowych na obszarach, gdzie działalność przemysło-
wa zupełnie wygasła. […] Ekomuzea działają w różnych formułach, różniąc się w wielu 
kwestiach, zachowując jednocześnie zasadniczy kościec programowy, wyrażający się 
w następujących problemach: 
 – obszar świadomie wytypowany jako przestrzeń działań muzealnych, stanowiący pod-

stawę ochrony wartości środowiska ludzkiego i dziedzictwa kulturowego;
 – określone, wytypowane dziedzictwo pozostawione w stanie nienaruszonym w swoim 

naturalnym środowisku kulturowym;
 – zadania związane z kształceniem i wychowywaniem: muzeum-szkoła;
 – aktywna ochrona wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego rejonu;
 – metoda pracy preferująca interdyscyplinarność działań oraz ciągły udział czynnika 

społecznego [najlepiej wielu partnerów społecznych]”44.
Kardynalna różnica pomiędzy koncepcją Soclandu i Muzeum Rozproszonego spro-

wadza się do sposobu traktowania mieszkańców dzielnicy. W pierwszym przypadku ich 
rola jest marginalna, przedmiotowa, podczas gdy w drugiej inicjatywie stają się oni ak-
tywnymi współtwórcami muzeum, mającymi faktyczny wpływ na kreowanie wizerunku 
zarówno Nowej Huty, jak i siebie samych45. 

Muzeum Rozproszone docelowo powinno zająć teren całego centrum Nowej Huty, 
z uwzględnieniem wszystkich wymienionych powyżej walorów turystycznych. Zwor-
nikiem koncepcji ma być źródło, z którego „wypłynęła” Huta, a więc kombinat meta-
lurgiczny. Plan przewiduje zagospodarowanie obszaru o potencjalnie największym na-
syceniu wartościami kulturowymi [technicznymi, architektonicznymi], który obejmuje 
następujące obiekty: „stara” aglomerownia, „stara” koksownia, wielkie piece, stalownia 
martenowska, walcownia zgniatacz, walcownia slabing, walcownie: drobna i drutu46. 
Okazuje się, że przestrzenie te posiadają nie tylko unikatową wartość edukacyjną, lecz 

43 Muzeum Historyczne – Oddział Nowa Huta działa od 2005 r. w bloku mieszkalnym na os. Słonecz-
nym 16. Zob.: http://www.mhk.pl/oddzialy_nhuta.php. [29.03.2008]. 

44 Nowa Huta, przeszłość i wizja…, dz. cyt., s. 12. 
45 O aktywnym uczestnictwie mieszkańców Huty świadczy choćby plenerowa wystawa „Nowa Huta 

– młodsza siostra Krakowa” – kilkaset zdjęć prywatnych i profesjonalnych zaprezentowano na gigantycznych 
planszach na placu Centralnym z okazji jubileuszu 750-lecia lokacji Krakowa. Por. Fotografi czna wystawa na 
Placu Centralnym, „Gazeta Wyborcza–Kraków” 07.05.2007. 

46 Nowa Huta, przeszłość i wizja…, dz. cyt., s. 146. 
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także łatwo stają się znakomitym miejscem do działań o całkowicie innym charakterze 
– czego najlepszym przykładem jest Festiwal Genius Loci47. 

Kilka pomysłów, które doczekały się realizacji, są, mówiąc nieco patetycznie, kroplą 
w morzu potrzeb. Miasto co prawda proponuje Trasę Turystyczną – Nowa Huta48 i nie-
które biura podróży wprowadzają zwiedzanie Nowej Huty do swojej oferty, jednak wciąż 
jest to za mało, by można mówić o dzielnicy XVIII jako o dojrzałym produkcie tury-
stycznym. Wielkim minusem jest niedostateczna infrastruktura, która mogłaby zachęcić 
turystów do przyjazdu. Jak dotąd ścisłe centrum rejonu nie doczekało się jeszcze hotelu, 
a i sfera gastronomii pozostawia wiele do życzenia. A przecież tak popularny dzisiaj 
Kazimierz między innymi właśnie za sprawą kameralnych hotelików i oryginalnych 
knajpek i restauracji stał się obowiązkowym punktem programu podczas zwiedzania 
Krakowa. 

Kolejną przeszkodą, jaką musi pokonać Nowa Huta w drodze do zyskania pozycji 
porównywalnej choćby do Kazimierza, jest wciąż pokutujące wyobrażenie, jakoby była 
to dzielnica lumpenproletariatu i niebezpiecznych band dresiarzy. Wizerunek miejsca do-
celowego jest nierozerwalnie związany z kreowaniem produktu turystycznego i kształ-
towania odpowiedniej marki: „Rozwój produktu i dochodzenie do jego markowego zna-
czenia jest procesem żmudnym, długotrwałym i zależnym od wszystkich usługodawców 
turystycznych i paraturystycznych w miejscu docelowym, chcących stworzyć markę tu-
rystyczną. Jest to o tyle trudniejsze, iż jego wizerunek zależy również od czynników, na 
które nie mamy wielkiego wpływu, jak: doświadczenie historyczne, warunki kulturowe, 
przyzwyczajenia, stan gospodarczy i polityczny, opinie innych osób”49. 

Do nadania Nowej Hucie pozytywnych znaczeń przyczynia się w ostatnim czasie 
kilka instytucji życia publicznego: Muzeum Historyczne, Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Nowej Huty, Forum Rozwoju Nowej Huty, Nowohuckie Centrum Kultury, Ośro-
dek Kultury im. C.K. Norwida, teatr Łaźnia Nowa czy wreszcie Rada Dzielnicy. Ich 
zróżnicowane działania powodują, że portret Nowej Huty nie jest już zdjęciem niczym 
z listu gończego, a raczej sympatyczną fotografi ą rodzinną. Trzeba przyznać, że osób 
zainteresowanych pozytywną promocją dzielnicy nie brakuje i wciąż ich przybywa. Do-
brze by było, gdyby obchody jubileuszu 60-lecia przyczyniły się do jeszcze większej 
aktywizacji mieszkańców. A poparcie społeczne w tym przypadku jest zasadniczą kwe-
stią, gdyż, jak zauważa Piotr Winskowski: „rewitalizacja przestrzeni publicznej musi się 
zacząć od wywołania fermentu społecznego”50. 

47 Zob. http://www.laznianowa.pl/laznia//index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=100
&Itemid=73 [29.03.2008]. 

48 http://www.krakow.pl//turystyka/trasy.php?id=trasy/trasa_nowohucka/trasa.html [29.03.2008]. 
49 K. Kruczek, B. Walas, dz. cyt., s. 24. 
50 P. Winskowski, dz. cyt., s. 245.
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Nowa Huta dysponuje bogatą tradycją i wieloma walorami turystycznymi. Chociaż na 
razie są one niewyeksponowane, przysłonięte stereotypowym ujęciem socjalistycznego 
dziedzictwa, to jednak ich wartość stopniowo się ujawnia, w mniej lub bardziej spon-
taniczny sposób. Fakt, że infrastruktura nadal pozostawia wiele do życzenia, powinien 
być jedynie bodźcem dla decydentów i inwestorów do zjednoczenia sił nad rewitalizacją 
dzielnicy. Niezrównanym atutem jest w tym przypadku zaplecze społeczne. Budowni-
czowie Nowej Huty należą dziś do pokolenia, które nie potrafi  unieść ciężaru wyzwania, 
jednak przykład ich trudu i uporu w tworzeniu nowego miasta może służyć za wzór dla 
dzisiejszych aktywistów. Niezrównany twórca polskiego reportażu – Ryszard Kapuściń-
ski, na początku swojej kariery zawodowej został wysłany do Nowej Huty, by napisał 
o niej tekst do „Sztandaru Młodych”. Pisał on, że „w Nowej Hucie mieszkają prawdziwi 
ludzie. Uczciwi, pracowici i wytrwali. Ludzie, którzy uczą się żyć, którym trzeba po-
móc. Tu też można by pisać opowieść o prawdziwym człowieku. Na pewno można by 
napisać wiele takich opowieści. Bo Nowa Huta jest terenem nieustannych zmagań i za-
ciekłych starć. Na zewnątrz niewidoczne, są niemniej powszechne”51. 

Prawie sześćdziesiąt lat od momentu wbicia pierwszej łopaty w nowohuckie ziemie 
słowa Kapuścińskiego brzmią nadal aktualnie. Nowej Hucie i jej mieszkańcom trzeba 
pomóc, dając szansę rewitalizacji dzielnicy. A turystyka jest jedynie jedną z dróg, które 
mogą do tego prowadzić.

51 R. Kapuściński, To też jest prawda o Nowej Hucie, „Sztandar Młodych”, nr 234, 30.09.1955; http://
www.kapuscinski.info/page/zyciorys/7 [29.03.2008]. 




