
* Nowa Huta quere dicir “Aceiría Nova”.
* Os comunistas querían crear unha cidade ideal que superase a Cracovia -cidade que era 

considerada como piar da tradición antiga e inimigo dos ideais socialistas. Cracovia sería a cidade 
burguesa, Nowa Huta a proletaria e moderna. Mais, na realidade, os habitantes da nova cidade 
deseguida entraron en conflito coas autoridades.

* O proxecto, dos arquitectos Ptaszycki, Ingarden e Balenstedt, crearon un plano en abano, 
cunha praza central da que saen 5 rúas principais. Sería unha cidade secular, sen igrexas!!! En 1973,
o futuro Papa Xoan Paulo II visitou o barrio para celebrar unha misa ao aire libre. Voltaría en 1979, 
xa como Papa.

* Foi creada en 1949-1951, pensada como cidade independente. Desde 1951 é un distrito 
administrativo de Cracovia. No 1990 dividíuse en 5 distritos independentes.

* No corazón da nova cidade situábase unha fábrica siderúrxica, 5 veces máis grande ca
todo o centro histórico de Cracovia, con amplas avenidas, espazos verdes e vivendas para, cando 
menos, 40.000 traballadores -tantos como podían traballar na fábrica.

Propoñémosvos partir da praza central… Que tal se nos desprazamos pola avenida das 
Rosas (onde antes estaba a estatua de Lenin) e nos atopamos diante da porta do Museo Histórico 
de Cracovia? (rendez-vous 1). 

Cada grupo deberá tratar de facer o seu percorrido particular entre este museo e o 
restaurante Stylowa (rendez-vous 2). Buscade a fachada que máis vos agrade e realizade unha 
foto-performance ou selfie que se avaliará unha vez enviado ao grupo de WhatsApp.

Non deixedes de marcar o voso percorrido no plano ata chegar ao Cine Sfinks (rendez-vous 
3). A ver se sodes quen de atopar o edificio co neón Swit na súa fachada -un dos máis significativos
do realismo socialista- namentres. A ver quen se atreve cunha performance de cinema diante do 
cine!!!!

Se non atopastes o edificio Swit, seguide a buscar! Vémonos no parque Matejko, en honor 
do máis grande pintor polonés. Buscade o estanque. Alí nos vemos (rendez-vous 4).


