
os. Teatralne

os. Górali

os. Zielone

os. Słoneczne

os. Szklane Domy
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os. Centrum C

os. Hutnicze

os. Centrum A

os. Centrum E

os. Centrum D

os. Szkolne
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Na nowohuckich alejach szerokich
nowi dziś ludzie i nowy rytm.
Ale czy zgadniesz, patrząc na bloki,
jakie jest hasło tej miejskiej gry?

Najpierw na mapie odszukaj obiekt,

wędrując po mieście, szukaj detalu.

Literę do symbolu dobierz,

detal, litera, hasło… po balu!
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Gdy pod koniec lat czterdziestych XX wieku zapadła decyzja  
o powstaniu pod Krakowem gigantycznego kombinatu meta- 
lurgicznego, zaistniała potrzeba zapewnienia mieszkań dla za- 
trudnionych w nim robotników. W roku 1949 rozpoczęto budo- 
wę miasta, którego założenia urbanistyczne służyć miały budo- 
wie nowego, socjalistycznego społeczeństwa. Największa in- 
westycja budowlana w kraju i jej innowacyjny rozmach przy- 
ciągały młodych ludzi z całej Polski – często tych, którym woj- 
na zabrała rodzinę i dom. Przyjeżdżali tu z nadzieją, że w mieś- 
cie nowych możliwości uda się im zacząć wszystko od począt-
ku. Bez zaułków i przedmieść, przestrzeń ta nawiązywała       
do idei miasta-ogrodu, gdzie dostęp do zieleni nie był jedynie 
przywilejem nielicznych. Wykorzystywano w niej  koncepcę 
jednostki sąsiedzkiej, gdzie szkoły, sklepy i usługi są na wycią-
gnięcie ręki. Socrealizm miał być socjalistyczny w treści i na- 
rodowy w formie. Szerokie ulice gwiaździście odchodzące    
od monumentalnego placu Centralnego służyły defiladom, 
pochodom i wiecom.  A ponieważ za dominujący  w polskiej 
kulturze narodowej uznano renesans – to odniesienia do tego 
właśnie stylu najczęściej obserwujemy wśród licznych detali 
architektonicznych.

Renesansowe (i nie tylko) nawiązania w architekturze Nowej 
Huty stały się głównym motywem niniejszej gry. Każdy może 
poszerzyć swoją architektoniczną wiedzę, a przy okazji odkryć 
materialne dziedzictwo Nowej Huty. Pomoże w tym ilustrowa-
ny słowniczek opisujący najbardziej typowe detale zdobiące 
budynki w najstarszej części tej wyjątkowej dzielnicy Kra- 
kowa.

Oto karta startowa z tajemniczymi symbolami. Każdemu            
ze znaków przyporządkowano jakiś nowohucki adres. W każ- 
dym z tych miejsc znajdziesz jeden z detali opisanych w słow- 
niczku. W ich rozpoznaniu pomogą wskazówki. Każdemu 
znakowi odpowiada jedna litera alfabetu, a składają się one     
w zaszyfrowaną wiadomość!
Ruszaj odkryć tajemnicę, którą młodzi budowniczy skryli 
przed wścibskim wzrokiem „imperialistycznych szpiegów”!
  
Dla lepszej orientacji tajne znaki z sekretnej listy rozmieszczo-
ne są na współczesnym planie Nowej Huty. Gdy uda Ci się od- 
czytać hasło, możesz wpisać się na listę zwycięzców i pobrać 
certyfikat za pośrednictwem strony www.gryturystyczne.pl.

Gra architektoniczna, której kartę startową trzymasz w ręku, 
jest specjalną odmianą turystycznej gry miejskiej. Akcja toczy 
się w krakowskiej Nowej Hucie. Uczestnicy rozwiązują przy- 
gotowane dla nich zagadki. Bawić się można indywidualnie 
lub zespołowo.

 

 
pod nimi przejdziesz 
z osiedla Szkolnego
na ulicę Rydza Śmigłego

Osiedle Szkolne 25

Osiedle Centrum B 6
licznie występują
od drugiego do szós-
tego piętra budynku

Osiedle Centrum C 3
pionowo zdobią elewację
na całej szerokości

wyżej niż dach
Osiedle Szkolne 25

Osiedle Teatralne 34
budynek ma je dwie 
bliźniacze, a na nich iglice

Osiedle Centrum A 1

Osiedle Centrum B 10
zdobią przejście 
od al. Solidarności

Osiedle Stalowe 16
od strony ulicy Bulwarowej
zdobi górną część fasady

Ulica Ludźmierska 2
tam, gdzie jej nikt nie 
planował

krótszy bok budynku, 
od północnej strony,  
na samym szczycie

Osiedle Słoneczne 13
nad sześcioma wejściami

Osiedle Krakowiaków 47
ozdobny, ale też ochronny,
na całej szerokości budynku

Osiedle Centrum D 1

Osiedle Centrum A 13
tutaj zdobią loggie i balkony

dobre i na słońce,
i na deszcz
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W Serliana – okno weneckie – 
motyw architektoniczny w po- 
staci zwieńczonego łukiem otwo- 
ru okiennego z dwoma mniej- 
szymi prostokątnymi otworami 
po bokach.
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A Kolumna –  pionowa podpora składająca się     
z trzonu, głowicy w części górnej i bazy w czę- 
ści dolnej. Szczególną odmianą kolumny są 
rozszerzające się ku górze kolumny kreteńskie.

I Arkada – element architektoniczny 
składający się z dwóch podpór (kolumn, 
słupów lub filarów), które zostały połą- 
czone u góry łukiem.

A Podcienia – otwarte zewnętrzne po- 
mieszczenie w przyziemiu budynku, 
wzdłuż jego elewacji, ograniczone 
słupami, filarami lub kolumnami.

U Portal – ozdobne kamienne obramie- 
nie drzwi w kościołach, pałacach, 
ratuszach, bogatszych kamienicach.

Attyka – dekorowana ścianka, ba- 
lustrada lub rząd sterczyn osłaniają-
cych dach. Pełni funcję dekoracyjną 
oraz użytkowo-konstrukcyjną jako 
zabezpieczenie sąsiednich budyn- 
ków przed przeniesieniem się ognia 
w przypadku pożaru.

K Blanki – krenelaż – element architek- 
toniczny w postaci zwieńczenia mu- 
rów obronnych i baszt zębami i wrę- 
bami, co miało ułatwić obronę w cza- 
sie oblężenia. W Nowej Hucie stano- 
wiły dekoracyjne nawiązanie do daw- 
nej architektury.

N Latarnia – cylinder umieszczony na gór- 
nym pierścieniu kopuły lub na dachu,      
z otworami doświetlającymi wnętrze. 
Budowana zwykle na planie koła lub 
wieloboku foremnego. W renesansie          
i baroku często stosowana jako zwień- 
czenie kopuł.

O Pilaster – element architek- 
toniczny w formie płaskiego     
filara, nieznacznie występujące- 
go przed lico ściany. Pełni on 
zarówno funkcję konstrukcyj- 
ną, jak też dekoracyjną. 

E

J Tralka – pionowy element balustrady,
który podtrzymuje poręcz, w formie
profilowanego słupka z kamienia lub
drewna.Tralki od wieków były
kształtowane w sposób ozdobny
i dekorowane w zgodzie ze stylem typowym dla epoki.

T Gzyms okapowy – wysunięty przed lico ściany element 
architektoniczny, który chroni elewację budynku przed 
ściekającą wodą deszczową. W renesansowych pałacach 
występowały gzymsy w formie znacznie wysuniętego, 
plastycznie ukształtowanego okapu. 
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ŚREDNI CZAS
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Tajemnicę dotyczącą zapału budowniczych Nowej 
Huty pozna ten, kto wśród ulic i placów przy-
porządkuje odpowiednie litery wskazanym            
na planie obiektom. 
Ruszaj więc śmiało śladem architektonicznych 
detali. Gdy poznasz znaczenie symboli, podpisz je, 
aby uzyskać hasło końcowe.

Fronton – niski szczyt o różnym, często trójkątnym 
kształcie, ograniczony krawędziami bocznymi dachu 
dwuspadowego. Stosowany w świątyniach greckich. Czę- 
sto spotykany w budowlach renesansowych. Wewnętrzne 
pole frontonu nosi nazwę tympanonu.

Wieża – wysoka pionowa budowla lub 
konstrukcja architektoniczna. Nad Nową Hutą 
miała dominować wieża ratusza, którego 
ostatecznie nie zbudowano. Można tu jednak 
znaleźć inne wieże wybudowane w później- 
szych czasach .


