




NAJSŁYNNIEJSI NOWOHUCCY ARCHITEKCI

I BUDOWNICZY

1. Jan Matejko
2. Tadeusz Ptaszycki
3. Marta i Janusz Ingarden
4. Marian Kruczek
5. Bolesław Skrzybalski
6. Tadeusz Rembiesa
7. Stefan Golonka
8. Andrzej Uniejewski
9. Stefan Dousy
10. Kazimierz Chodorowski



os. Centrum D, Handlowe, 
Spółdzielcze, Kolorowe

dawniej

dziś



Projektanci: Tadeusz Rembiesa, Bolesław Skrzybalski

Sektor D, czyli os. Centrum D, Handlowe, Spółdzielnicze i Kolorowe, 
zostało zaprojektowane przez zespół architektów zatrudnionych w 
Miastoprojekcie. Na jego czele stał warszawski architekt - Tadeusz 
Ptaszycki, który podzielił układ urbanistyczny miasta na trzy sektory A, B, 
C i D. Bloki te tworzą luźny układ przestrzenny, który opiera się na idei o 
nowoczesnym planowaniu przestrzeni miejskiej – zatopionej w zieleni, 
pełnej słońca o otwartych układach przestrzennych. Różnorodne bloki 
zostały zaprojektowane przez architektów Józefa Königa, Andrzeja 
Radnickiego, Adama Fołtyna, Wacława Głowackiego i Kazimierza 
Karasińskiego. Budynki rozplanowane zostały w sposób harmonijny, 
rytmiczny i podzielone zostały na cztery osiedla: Handlowe (D-3), 
Kolorowe (D-2) i Spółdzielcze (D-1) oraz Centrum D (D-31). Kształt 
sektora uzależniony był od pierwotnego projektu, jednak układ 
urbanistyczny i wysokość budynków uzależniony był od znajdującego się 
w pobliżu lotniska w Czyżynach. 
Kolorowe budynki najczęściej osiągają wysokość czterech pięter. 
Niemniej jednak większość z nich to tzw. bloki szwedzkie, czyli budynki 
zaliczane do nowoczesnych struktur. 
W Sektorze D do nowoczesnych gmachów należała także szkoła 
autorstwa Kazimierza Karasińskiego.



Dzielnica Nowa Huta 

dawniej

dziś



Projektanci: Zespół Tadeusza Ptaszyckiego

Pierwszą realizacją na terenie Nowej Huty o charakterze nawiązującym do 
przedwojennego modernizmu była budowa osiedla Wandy. Jednak osiedle 
to było budowane jeszcze przed wytyczeniem ogólnego i ostatecznego 
planu miasta. Z tego okresu pochodzą także osiedla Willowe oraz Na 
Skarpie. Miasto Nowa Huta pod Krakowem zaprojektowane zostało przez 
Tadeusza Ptaszyckiego wraz zespołem architektów z Miastoprojektu. Do 
zespołu Ptaszyckiego należeli między innymi: Adam Fołtyn, Stefan 
Golonka, Anna Anlauf, Stanisław Juchnowicz, Janusz Ballenstedt, Marta i 
Janusz Ingardenowie, Janina Lenczewska, Tadeusz Rembiesa, Bolesław 
Skrzybalski, Zbigniew Sieradzki, Andrzej i Tadeusz Uniejewski. Miasto i 
kombinat zaplanowane zostało na terenach dawnych wsi Pleszów i Mogiła. 
Pierwotny plan zaprojektowany został według idei modernizmu. Budowa 
miasta przypadła jednak na, obowiązujący w Polsce, okres realizmu 
socjalistycznego, dlatego architekci byli zmuszeni do licznych zmian w 
pierwotnym projekcie. Jednakże sam układ urbanistyczny zbliżony jest do 
idei miasta modernistycznego, które charakteryzuje się pełnią światła, 
słońca i zieleni - idealnego miejsca do mieszkania, pracy i odpoczynku. 



Kino Światowid

dawniej

dziś



Projektant: Andrzej Uniejewski

Kino Światowid to budynek wystawiony w latach 1955-1957 jako reakcja 
władz komunistycznych na ukazanie się w 1955 roku ,,Poematu dla 
dorosłych” Ważyka, gdzie po raz pierwszy rzeczywistość nowohucka 
została odmalowana w ciemnych barwach. Jest przykładem 
architektury z okresu stopniowego odchodzenia od socrealizmu. Kino 
jest nieco cofnięte względem alei Jana Pawła II, co sprawia, że 
naturalnie utworzył się duży plac przed budynkiem. Usytuowany jest 
w miejscu, gdzie a czasach II wojny światowej znajdował się podobóz 
Żydówek stanowiących część Obozu Pracy.  Budynek kina został 
oddany do użytku w 1957 roku.  



Blok francuski

dawniej

dziś



Projektant: Kazimierz Chodorowski

„Blok francuski” czyli blok nr 10 na osiedlu B31 przy al. Przyjaźni zwany 
był „blokiem eksperymentalnym”. Zaprojektowany został przez 
Kazimierza Chodorowskiego naprzeciw bloku szwedzkiego. Blok o 
długości 74 m wzniesiono na wysokość ośmiu kondygnacji. Celem tych 
eksperymentów było osiągnięcie prostoty formy i konstrukcji, ale 
przede wszystkim oszczędność drewna oraz zmniejszenie nakładów 
finansowych na budowę. Na poziomie parteru mieściły się lokale 
handlowo-usługowe. Swoją siedzibę miało tu biuro turystyczne Orbis i 
Klub PTTK oraz salon meblowy. Poziom parteru był przeszkloną ścianą 
o giętych narożach charakterystycznych dla warszawskiego 
modernizmu. Ta część budynku wspierała się na okrągłych słupach. W 
elewacji zastosowano naprzemiennie balkony i loggie.



Blok szwedzki

dawniej

dziś



Projektanci: Marta i Janusz Ingardenowie

Blok szwedzki zwany również „blokiem Ingardenów”, „szklanym domem” 
wybudowany został przy dzisiejszej al. Przyjaźni w osiedlu Szklane 
Domy. Jest to pierwszy budynek mieszkalny Nowej Huty, odchodzący 
od wzorców socrealistycznych. Blok ten ma wiele finkcji. Już na 
poziomie podziałów architektonicznych: dłuższy bok 
siedmiokondygnacyjny przeznaczony został w zamyśle na mieszkania, 
krótszy na poziomie parteru wyraźnym odcięciem dzięki linii gzymsu 
zadedykowany został na działalność usługową. Piętra nad parterem są 
mieszkalne. Wielką nowością było pełne wbudowane umeblowanie 
kuchni oraz przedpokojów w momencie oddawania mieszkań do 
użytku. Również kolorowa fasada silnie kontrastowała z mlecznymi i 
kremowymi tynkami okolicznych bloków na pobliskich ulicach.
'Blok Szwedzki' zaskakuje ponadto swoją długością oraz załamaniem o 
30 stopni w połowie długości. Wynika to z kształtu działki, chęci 
maksymalnego jej wykorzystania oraz narastającymi problemami 
mieszkaniowymi.



Orzeł na Kopcu Wandy

dawniej

dziś



Projektant: Jan Matejko

W dniu 13 XI 1890 roku na szczycie ustawiono pomnik projektu Jana 
Matejki, który przedstawiał orła ze złożonymi skrzydłami, zwróconego 
ku zachodowi. Na postumencie, na którym stoi orzeł wyryto napis 
"Wanda" oraz dwa miecze i kądziel. 
Obecnie pomnik został odrestaurowany. Rzeźba ta znajduje się w 
Muzeum Miasto Krakowa – oddział w Nowej Hucie na os. Słonecznym.



Rzeźba ,,Zdobyta przestrzeń’’

dawniej

dziś



Projektant: Marian Kruczek

Plenerowa rzeźba przypominająca żaglowiec to dzieło znakomitego 
artysty Mariana Kruczka z 1973 roku. Została wykonana głównie z 
metalu i drewna. Znajduje się ona na osiedlu Tysiąclecia w 
Mistrzejowicach. Jest przykładem nowego nurtu w sztuce –
environmental art. 
Niegdyś obracała się z wiejącym wiatrem!



Krzyż Nowohucki



Projektant: Stefan Dousy

To łaciński krzyż znajdujący się na osiedlu Teatralnym, był przez wiele lat 
jednym z najbardziej rozpoznawanych symboli Nowej Huty. Drewniany 
krzyż niszczał, wymieniono go na metalowy (drugi), a ten znowu na 
drewniany (trzeci), który dzisiaj stoi w innym miejscu. Obecnie na tym 
miejscu przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa stoi Pomnik 
Krzyża Nowohuckiego. Został on odsłonięty i poświęcony w sobotę 10 
listopada 2007. Zaprojektował go Stefan Dousy. Wykonany jest z brązu 
i ma 4,85 m wysokości. Są na nim ważne słowa z homilii Jana Pawła II, 
którą wygłosił w 1979 roku w Mogile „Od krzyża w Nowej Hucie 
zaczęła się nowa ewangelizacja, ewangelizacja nowego milenium”. Są 
też wykute w brązie ręce. Jak mówił kardynał Stanisław Dziwisz, to 
dłonie tych którzy Krzyża nigdy oddać nie chcieli. Sam krzyż (trzeci) 
został przeniesiony i stoi obecnie przy północno-wschodniej ścianie 
kościoła, od strony os. Górali, zaś oryginalny (pierwszy) krzyż 
umieszczony został na kotwicy Kościoła Arki Pana od strony ołtarza 
polowego.



Centrum Administracyjne

dawniej

dziś



Projektanci: Marta i Janusz Ingardenowie

Centrum składa się z dwóch budynków (S i Z), ustawionych symetrycznie 
w stosunku do trasy dojazdowej z miasta do Kombinatu. Budynki są 
zewnętrznie identyczne. Wejścia główne mieszczą się po bokach, 
naprzeciwko siebie. Nad nimi umieszczono obszerne loggie. Ściany 
tworzą jednolite płaszczyzny i posiadają szlachetną wyprawę. Bardzo 
charakterystycznym i typowo polskim motywem jest wspaniała attyka 
nawiązująca do rodzimej architektury renesansowej. Większość detali 
architektonicznych wykonana jest z piaskowca. Naroża w formie 
bastionów oraz wieżyczki na nich umieszczone upodabniają je do budowli 
obronnych. Budynki Centrum Administracyjnego czasami są 
porównywane do włoskich Palazzo in Fortezza. Oba gmachy jak przystało 
na budowle obronne, posiadają obszerne dziedzińce.
Często Centrum Administracyjne nazywane jest ,,Pałacem Dożów” lub 
,,Watykanem”.



Szpital ,,Miejski”

dawniej

dziś



Projektant: Tadeusz Ptaszycki

Budowę Szpitala rozpoczęto w 1951 r. i była to jedna z pierwszych 
szpitalnych inwestycji powojennych w Polsce. Autorem projektu 
architektonicznego był inż. Tadeusz Ptaszycki. Lokalizacja 
Szpitala na obrzeżach Nowej Huty, z wolną od wysokiej 
zabudowy okolicą, okazała się trafnym wyborem, gdyż stwarzała 
możliwość odizolowania placówki od komunikacji miejskiej, 
ruchu ulicznego i hałasu. Pawilonowy system zabudowy, 
nawiązujący ze względów architektonicznych do niskiej 
zabudowy pobliskich osiedli, umożliwił etapowe oddawanie do 
użytku nowych oddziałów.



Blok ,,helikopter”

dawniej

dziś



Projektanci: Kazimierz Chodorowski, Stefan Golonka

Ten mieszkalno–usługowy budynek, nazwano „helikopterem”, 
z uwagi na swój charakterystyczny „uskrzydlony” dach. 
Wyznacza on swoistą granicę pomiędzy zabudową 
socrealistyczną i zabudową modernizmu powojennego, na której 
widoczna jest wyraźna zmiana stylu. W chwili realizacji był 
najwyższym budynkiem w Nowej Hucie. Parterowym pawilonem 
usługowym połączony został z pięciokondygnacyjnym 
budynkiem mieszkalnym. W tym zespole mieściła się pierwsza w 
dzielnicy ciastkarnia o nazwie „Bambo”. 



Nowa Huta to wzorcowy przykład 
socrealistycznego miasta, które kryje w sobie 

wiele tajemnic - warto je odkryć! Zobaczyć 
można tu wiele budowli nawiązujących do tego 

właśnie nurtu w sztuce – socrealizmu.

Nowa Huta jest miejscem wartym do zobaczenia!
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