
 
 

70-LECIE NOWEJ HUTY  - CZĘŚĆ 4. 

W ostatniej części, poświęconej historii naszej dzielnicy, cofniemy się do lat 80-tych i 90-tych 

ubiegłego wieku, a zakończymy cykl retrospekcji rocznicowych na latach współczesnych 

XXI wieku. Po wyborze Polaka Karola Wojtyły na papieża w roku 1978 i jego pierwszej 

pielgrzymce do ojczyzny w roku 1979, w społeczeństwie zaczął się budzić duch wolności.  

  
                                                         Jan Paweł II w Mogile, rok 1979 

Wielu historyków i badaczy dziejów naszego kraju uważa, że słowa tego wielkiego Polaka, 

będącego biskupem Rzymu i zwierzchnikiem kościoła katolickiego ( jako papież przybrał 

imiona Jan Paweł II ), wypowiedziane w trakcie tej pielgrzymki, okazały się być brzemienne 

w skutkach. Nadały one innego sensu życia wielu milionom Polaków, a powiedział on 

wówczas słowa, które przeszły do historii … „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch 

Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi! Wielu uważa , że słowa te stały się niejako mottem 

powstałego w roku 1980 ruchu społecznego pod nazwą „Solidarność”, którego członkami w 

szczytowym momencie było blisko 10 mln ludzi. Komunistyczne władze w latach 80., w 

dalszym ciągu uważały się za przywódców narodu, lecz powstanie tego ruchu, jak również 

ogólna ( bardzo zła ) sytuacja gospodarczo-ekonomiczna w kraju, spowodowały wybuch 

masowego niezadowolenia społecznego i szereg protestów, strajków oraz manifestacji. 

Okazało się, że władza ta oparta jest na kruchych filarach, a jej dotychczasowa polityka 

zadłużania państwa, polegająca na zaciąganiu kolejnych zachodnich kredytów bankowych, 



doprowadziła nasz kraj niemal do ruiny i upadku. W sklepach spożywczych jedynym 

ogólnodostępnym towarem był ocet. Kupno papieru toaletowego graniczyło z cudem, nawet 

niżej podpisany pamięta jaką radość sprawiła mu wygrana za rozwiązanie krzyżówki w 

„Głosie Nowej Huty”, bo był nią właśnie talon na papier toaletowy. Zresztą pozostałe 

podstawowe artykuły spożywcze jak mięso, cukier, mąka, masło itp. oraz niektóre związane z 

ubiorem rzeczy ( na przykład buty) można było kupić wyłącznie na tzw. talony lub kartki. 

   
                                                       Przykłady kartek z lat 80 

Reglamentacją objęto również proszki do prania, pastę do zębów, cukierki oraz wyroby 

czekoladopodobne. Po kartki na mleko dla niemowląt trzeba było się zgłosić do szpitala, a po 

kartki na benzynę do PZU. System kartkowy uwzględniał także sytuacje niecodzienne, np. 

ślub czy zgon. Obrączki można było kupić w sieci sklepów „Jubiler”, ale towar ze względu na 

domieszkę złota, również był deficytowy. Należało zatem przyjść do jubilera po ślubie, już z 

odpisem aktu zawarcia małżeństwa. Na akcie musiała się znaleźć adnotacja urzędu stanu 

cywilnego, że małżonkowie biorą ślub po raz pierwszy, bo na drugi ślub, nawet jeśli 

dotyczyło to tylko jednego z małżonków, obrączki się już nie należały. Z kolei w przypadku 

śmierci, aby móc kupić dla zmarłego garnitur, potrzebny był akt zgonu. Garnitur nabywało się 

w specjalnym sklepie, ponieważ bez aktu zgonu, garnitury wykupiliby jeszcze ci żyjący. Nie 

zapomniano o „narodowym” trunku Polaków, czyli czystym alkoholu. Wódka sprzedawana 

była również na kartki, co usprawniło myśl techniczną krajan i spowodowało masowy rozwój 

bimbrownictwa. Do dobrego tonu należało wówczas pochwalenie się wśród przyjaciół i 

znajomych, na przykład z okazji imienin lub urodzin, własnym wyrobem alkoholowym, na 

który mówiono „koniak pędzony nocą”. Milicja miała pełne ręce roboty, ale Polak potrafi  

( tak władza ludowa zwracała się do ludzi pracy), przyświecało tej niezgodnej z prawem 

domowej produkcji. Oczywiście były też sklepy dla wybranych ( komercyjne lub PEWEX-y i 

BALTONA ), gdzie po znacznie wyższych cenach lub za walutę wymienialną można było 

kupić prawie wszystko. Tylko nielicznych było na to stać, przy średniej miesięcznej krajowej 

pensji wynoszącej, w przeliczeniu na dolary od 5 do 20 $. Za średnią pensję hutnik mógł 

kupić parę dżinsów w PEWEX-ie za 8 $. Osobną grupę Polaków stanowili „wybrańcy 

narodu”, czyli wysoko postawieni towarzysze partyjni, kadra milicyjna,  oficerowie LWP ( 

Ludowe Wojsko Polskie) i pracownicy aparatu represji SB, czyli Służby Bezpieczeństwa, dla 

których tworzono specjalne sklepy zaopatrzeniowe, niedostępne dla przeciętnego 

Kowalskiego. Były też specjalne sklepy na Śląsku, zwane „Giewexami” ( nazwa pochodziła 

od nazwiska I sekretarza PZPR tow. Gierka) w których mogli robić zakupy wyłącznie 

górnicy. Każda władza w historii naszego kraju dbała o specjalne przywileje dla tej grupy 

zawodowej z trzech powodów: ciężka fizycznie praca, węgiel był podstawowym artykułem 

eksportowym w tych czasach, a trzeci powód był prozaiczny – po prostu ich się bali. Jako 

hutnik, z szacunkiem podchodziłem i podchodzę w dalszym ciągu - jak większość Polaków 

zresztą - do tej grupy zawodowej, z powodów dla których można by pisać książki. 



 
Nie ukrywajmy też, że w latach 80., właśnie ta grupa zawodowa, po zaspokojeniu własnych 

potrzeb, zaopatrywała resztę Polaków w tzw. dobra codziennego użytku ( radia, telewizory, 

kuchenki, lodówki itp.). W tych trudnych czasach wystarczyła iskra, która rozpaliła ogień. 

Pierwsze strajki latem 1980 roku były reakcją społeczeństwa na podwyżki cen mięsa i wędlin, 

wprowadzone przez ówczesną ekipę rządzącą I sekretarza PZPR ( Polska Zjednoczona Partia 

Robotnicza – tylko z nazwy robotnicza) towarzysza Edwarda Gierka. Jak głosiła partyjna 

propaganda „nieuzasadnione przerwy w pracy" ( tak pisano wówczas w gazetach) zaczęły się 

w początkach lipca, m.in. w Ursusie, w Tarnowie, Połańcu, WSK PZL-Mielec, Zakładach 

Metalurgicznych POMET w Poznaniu i Przedsiębiorstwie Transbud w Tarnobrzegu. 16 lipca 

wybuchły strajki w Lublinie. Strajkujący żądali min. wycofania podwyżek cen żywności, ale 

po raz pierwszy w historii polski pojawił się też postulat powołania nowych, wolnych od 

władzy, związków zawodowych. W sumie w lipcu 1980 roku strajkowało już około 80 tys. 

osób, w 177 zakładach pracy. W połowie sierpnia 1980 roku rozpoczęły się strajki na 

Wybrzeżu, gdzie wciąż pamiętano o krwawo stłumionych protestach robotników z grudnia 

1970 roku. Przez Gdańsk, Szczecin i Jastrzębie fala strajków oraz przerw w pracy dotarła do 

naszego miasta i dzielnicy Nowa Huta. Jako pierwsza zastrajkowała załoga krakowskiego 

ELBUD-u, która protestowała najdłużej, bo do 31 sierpnia 1980 roku. Do protestujących 

dołączyli pracownicy krakowskiego MPK. Z kolei w nowohuckim kombinacie strajk 

rozpoczął się w drugiej połowie sierpnia. Rozpoczęli go 20 sierpnia pracownicy Warsztatów 

nr 1 i Wydziału Mechanicznego. Dołączyli do nich pracownicy z kolejnych wydziałów 

walcowni: Zgniatacza, Slabingu, Drobnej i Drutu, Gorącej i Taśm oraz Stalowni 

Konwertorowej. Taka sytuacja groziła zatrzymaniem pracy całej huty.  

 
                                                    Stocznia Gdańska im. Lenina 1980 rok 



 

 

 

W dniu 26 sierpnia podjęto przerwane wcześniej rozmowy ze śp. dyrektorem Razowskim, 

przez hutników zwanym „fają” ( miłośnik palenia tytoniu fajkowego), któremu przedstawiono 

spisane przez Komitet Strajkowy postulaty pracowników huty. Po podjęciu rozmów przez 

dyrekcję huty i złożeniu obietnic podwyżek płac z załogą, powoli rozpoczęto uruchamiać 

kolejne zatrzymane wydziały. Powstające podczas strajku komitety na każdym z wydziałów 

wyłoniły spośród swoich przedstawicieli Komisję Robotniczą Hutników, reprezentującą 

NSZZ „Solidarność” HiL w powstającej strukturze międzyzakładowej Krakowa. 31 sierpnia 

1980 roku Lech Wałęsa, reprezentujący strajkujących, podpisuje porozumienie z rządem, 

które jest odpowiedzią na 21 postulatów sporządzonych przez strajkujących stoczniowców. 

Lech Wałęsa i  wicepremier Jagielski podpisali tzw. gdańskie porozumienie, w wyniku 

którego delegacja rządowa zgodziła się m.in. na utworzenie nowych, niezależnych, 

samorządnych związków zawodowych, przyznała pracownikom prawo do strajku, zezwoliła 

na budowę pomnika ofiar grudnia 1970, transmisję niedzielnych mszy świętych w Polskim 

Radiu oraz ograniczenie cenzury. Uroczystość była transmitowana w partyjnej TVP. 1 

września 1980 roku strajkujące załogi zakładów z Gdańska, Szczecina i Elbląga podjęły 

pracę. 3 września 1980 roku podpisano trzecie porozumienie ( drugie zawarto w Szczecinie) 

w Jastrzębiu Zdroju, gdzie strajki górników rozpoczęły się pod koniec sierpnia. To 

porozumienie zakładało z kolei min. wprowadzenie w roku 1981 wszystkich wolnych sobót 

dla pracjących Polaków. Po podpisaniu tego porozumienia kopalnie na śląsku wznowiły 

pracę. Okres swoistego zawieszenia broni, pomiędzy władzą a robotnikami, trwał do 13 

grudnia 1981 roku. Wprowadzenie w tym dniu stanu wojennego, przez ekipę generała 

Wojciecha Jaruzelskiego, zawiesiło na wiele lat proces demokratycznych zmian w Polsce.  

  
Generał Wojciech Jaruzelski ogłasza                                                                     Starcia manifestantów z ZOMO 

w telewizji wprowadzenie stanu wojennego  

od godz. 0.00 13 grudnia 1981 r. 

Z powrotem większość Polaków skupiła się na walce o przeżycie dnia codziennego i 

wyzwaniu, jakim było, kupno czegokolwiek do jedzenia. Władza zdelegalizowała wszystkie 

działające demokratycznie organizacje pozarządowe, w tym NSZZ „Solidarność”. Według 

„Dziennika Telewizyjnego” ( program informacyjny TVP – takie dzisiejsze „Wiadomości”) 

Polacy byli bogaci, a Polska była dziewiątą gospodarką świata. Była to typowa propaganda 

sukcesu, a obraz faktycznego życia Polaków całkowicie zafałszowany. Warunków bytowania 

w naszym kraju i na Zachodzie nie dało się po prostu porównać. W ostatnich latach PRL-u nie 

dało się już kupić prawie niczego. Nastąpił po raz kolejny czarny okres historii polski, przy 

czym na jego tle życie toczyło się dalej, a nasza dzielnica nie była specjalnym wyjątkiem. 

Radości i smutki skupiały się na życiu zawodowym i rodzinnym nowohucian. Sama dzielnica 

też zaczęła się zmieniać.  Przybywało kolejnych osiedli mieszkaniowych: Oświecenia, 



Mistrzejowice Nowe, Kombatantów, Srebrnych Orłów itd. Wraz z budową osiedli 

przybywało zaplecza socjalnego w postaci sklepów, żłobków, przedszkoli, domów kultury, 

parków i placów zabaw. Pomimo głębokiego zahamowania gospodarczego i bardzo dużej 

recesji dzielnica nasza robiła się co raz bardziej zielona i bardziej przystępna dla jej 

mieszkańców.  

  
Osiedle Oświecenia                                                           Strajk w hucie 05.05.1988 

Koniec tej dekady ubiegłego wieku w Polsce to okres burzliwych zamieszek, których areną 

była również Nowa Huta. Strajki między innymi z maja 1988 roku w kombinacie, w którym 

uczestniczyło blisko 40 tys. ludzi, doprowadziły do rozmów przy tzw. Okrągłym Stole, od 6 

lutego 1989 roku w Warszawie. Wydarzenie to rozpoczęło proces przebudowy państwa, który 

doprowadził do upadku komunizmu i w ocenie wielu historyków, był też początkiem 

głębokich podziałów wśród samych Polaków. Rozpoczęto masową likwidację symboli reżimu 

komunistycznego, czego ewidentnym przykładem było usunięcie z nowohuckiej alei Róż, w 

grudniu 1989 roku, pomnika wodza rewolucji październikowej Lenina. Z kolei dla 

największego zakładu w Nowej Hucie i w Polsce, czyli kombinatu metalurgicznego, początek 

lat 80. był okresem największego rozwoju, ale też początkiem powolnego upadku. 

Wyprodukowano m.in. stumilionową tonę stali, a załoga liczyła ponad 38 tysięcy osób. Pod 

koniec lat 80. sytuacja zmienia się diametralnie. W 1989 roku produkcja huty w Krakowie 

ulega obniżeniu do 3 mln ton stali rocznie, a wiele wydziałów huty zostaje zlikwidowanych 

lub przekształconych w spółki prawa handlowego. Wiele innych przedsiębiorstw, na przykład 

budowlanych ( słynne Budostale) oraz firm ulega przekształceniom własnościowym  

( Zakłady Tytoniowe) lub likwidacji i przestają w ogóle istnieć. W maju 1990 roku zmieniono 

nazwę samego kombinatu, który odtąd nazywał się na Hutą im. Tadeusza Sendzimira.  

 
Po otwarciu granic w 1990 r. Polacy zachwycali się właściwie wszystkim, byle było kolorowe 

i pochodziło z Zachodu. Wyzwolili jednak w sobie niesamowitą operatywność handlową i 



żyłkę prawdziwych menadżerów. Przestaje obowiązywać hasło co państwowe to moje, bo 

tworzy się warstwa średnia, zainteresowana rozwijaniem własnych biznesów i działalności 

gospodarczej. Następują masowe prywatyzacje lub sprzedaż majątku narodowego w rożnej 

formie własności. Zaczyna dominować własność prywatna i dzięki temu powstaje tysiące 

nowych zakładów i miejsc pracy. Również w naszej dzielnicy lata 90. i początek XXI wieku 

są latami prosperity. Buduje się kolejne osiedla mieszkaniowe: Złotych Orłów, Eldorado, 

Rodzinne, a później największe Avia. Nowa Huta jako dzielnica liczy ponad 200 tys. osób. 

  
                    Osiedle Piastów i Bohaterów Września                                             Szpital Rydygiera 

Staje się modną wśród krakowian, turystów i mieszkańców ościennych województw. Jest 

chętnie zamieszkiwaną przez młodych ludzi, między innymi z uwagi na fakt, iż należy do 

najbardziej bezpiecznych dzielnic Krakowa. Od początku lat 90., ubiegłego wieku stale się 

rozbudowuje, posiadając w miarę dobre zaplecze socjalno-handlowe. Oczywiście jak każda 

tego typu aglomeracja miejska Nowa Huta nie pozostaje wolna od wad, lecz w ocenie - nie 

tylko przyjezdnych - dalej jest zieloną dzielnicą, słynącą z szerokich arterii komunikacyjnych, 

co w przypadku Krakowa ma niebagatelne znaczenie. Niestety większość przemian 

własnościowych ciągnie za sobą również negatywne skutki. Widać to chociażby na 

przykładzie sportu nowohuckiego, którego wiodącym kiedyś klubem był KS „Hutnik”. Po 

wszystkich przemianach zniknęły słynące z sukcesów, nie tylko Polsce, sekcje sportowe piłki 

siatkowej, ręcznej, koszykówki, boksu, lekkoatletyki, a piłkarze tułają się po klasach 

okręgowych lub w III lidze. Brak mocnego i prężnego sponsora, którym były kiedyś firmy 

państwowe, jest przyczyną upadku sportu w wielu dziedzinach. Dotknęło to też tak lubiany w 

Nowej Hucie żużel. Klub „Speedway  Wanda Kraków”, który zajmował się tą dziedziną 

sportu, przestał praktycznie istnieć. Podobnie rzecz się ma z ogólnie pojętą kulturą. Z mapy 

Nowej Huty zniknęły na stałe kina „Świt” i „Światowid”. Niestety zasady kapitalizmu i prawa 

ekonomii zmuszają wielu nowohucian do zamknięcia działalności gospodarczej. Ze świecą 

dzisiaj szukać w naszej dzielnicy dobrego szewca, czy kaletnika. Tych dużych, jak huta 

ArcellorMittal Poland S.A. Oddział Kraków ( zmiana właściciela oraz nazwy nastąpiła 

odpowiednio w 2004 i 2007 roku) też dotyczą różne zawirowania i kryzysy, o czym od 

połowy grudnia mogą się naocznie przekonać pracownicy chociażby Zakładu Wielkie Piece i 

Stalownia, gdzie około 340 osób przebywa na postojowym, a pozostali pracują doraźnie w 

innych zakładach koncernu AMP S.A. Jak bardzo mądrze ktoś powiedział: nadzieja umiera 

ostatnia. Trzeba więc ją mieć i wierzyć w to, że przy obchodach chociażby 75 lat istnienia 

Nowej Huty, będzie tych problemów mniej. Może wówczas uda się np. w pełni zrealizować 

projekt Rady m. Krakowa pod nazwą 75 ulic na 75 lecie Nowej Huty, bo niestety - w związku 

sytuacją finansową miasta oraz panującym stanem pandemii – podobny, czyli 70 ulic na 70 

lecie, został w tym roku mocno ograniczony. Kończąc cykl poświęcony rocznicy 70 lecia 

istnienia Nowej Huty chciałbym Państwa zachęcić do kupna i przeczytania dwóch 

interesujących książek, związanych z historią naszej dzielnicy. Autorem pierwszej, bogato 

ilustrowanej, jest Pan Zdzisław Stanisław Furgał, a nosi ona tytuł: „OPOWIEŚCI 

NOWOHUCKIE”. Leszek Konarski, dziennikarz min. tygodnika „Przegląd” oraz „Dziennika 



Polskiego”, jest autorem zbioru reportaży pod tytułem: „NOWA HUTA - WYJŚCIE Z 

RAJU”. Obie pozycje są godne polecenia i dla prawdziwych nowohucian oraz miłośników 

naszej dzielnicy będą nie lada gratką. 
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