
Wycieczka po „Starej” Nowej Hucie 

 

Niebo szarzało, a klasa pani Marty właśnie wchodziła do muzeum PRL-u. Ogromna sala 

wypełniona była przez muzealnych maniaków wiedzy. Nauczycielka kupiła bilety, a klasa 

rozgościła się na dobre. Maciek, najgroźniejszy uczeń w klasie, właśnie przymierzał się do oddania 

ciosu na małym koledze w okularach, który kulił się pod nogami Klaudii, największej piękności 

klasowej. Ta z kolei śmiała się z niemodnych ubrań Gabrysi, bez przerwy wytykając palcami jej 

ubrania z „szafy babci”. Wokół tych sporów ciągnęły się zakłady, kto wygra w najnowszą grę w 

zabijanki. W jednym obozie znajdowały się dziewczyny, a na ich czele stała wpatrzona w telefon 

Zuzia. W przeciwnej drużynie grał Karol wraz ze swoimi przyjaciółmi.   

Wreszcie gdy zostali już sami kapitanowie, a Gabrysia, uciekając z płaczem, potknęła się o 

małego okularnika, chowającego się przed ciosem Maćka, nauczycielka machnęła biletami nad 

głowami uczniów. Niestety to nie zwróciło niczyjej uwagi, przez co Gabrysia runęła na podłogę, 

całując buty nauczycielki, mały okularnik uchylił się po raz ostatni, dzięki czemu cios wymierzony 

w niego trafił na pięknie wymalowaną twarz Klaudii.  

- Niee! –krzyknęli na raz Karol i Zuzia. 

- Padła mi bateria – oznajmiła wściekle dziewczyna, a chłopak pokiwał głowa ze złością. 

- Dzieci! Jesteście w miejscu publicznym, proszę was, pozbierajcie się i idziemy. Karol i Zuzia, 

oddajcie mi swoje telefony, dostaniecie je, gdy wyjdziemy z muzeum. 

Nagle nauczycielka usłyszała płacz i krzyki poszkodowanych. Szybko opanowała całą 

sytuację i zaprowadziła wszystkich do progu drzwi, gdzie czekał już na nich przewodnik.  

- Mili państwo, zapraszam was na wielką przygodę – przewodnik wprowadził klasę na pierwszą 

wystawę, zapowiedział o czym będzie mówił i jak mają się zachowywać, porozdzielał uczniów w 

pary, a nauczycielka kazała im stworzyć pary damsko męskie w ramach kary za ich wybryki.   

- Ale nuda – pierwszy odezwał się Karol. 

- Cicho bądź, jak chcesz odzyskać komórkę, to chociaż udawaj, że cię to interesuje – Zuzia była 

bardziej roztropna. 

Chłopak spojrzał na dziewczynę, a ta momentalnie odwróciła twarz i wystawiła mu język. 

Chłopiec poczerwieniał i odszedł kilka kroków. Nagle gdzieś z dala upomniała go nauczycielka, że 

ma być w parze, jeżeli chce się oddalić. Wrócił więc i spróbował słuchać, ale nie mógł się skupić. 

Szturchnął Zuzię i wskazał na manekina ubranego w maskę gazową. 

- Wygląda jak kosmita – zaśmiał się cicho. Dziewczyna obrzuciła go spojrzeniem mówiącym, że 

zachowuje się jak dziecko, ale po chwili to ona wskazała koledze zdjęcie, wyglądające jakby 

przedstawiony mężczyzna załatwiał swoje potrzeby fizjologiczne. Uczniowie bawili się tak dłuższą 

chwilę aż zauważyli, że zostali sami bez grupy. 

- No i się zgubiliśmy – zauważyła Zuzia. 

- Coś ty, w muzeum nie da się zgubić – mruknął wesoło chłopak i poszedł do kolejnego 

pomieszczenia – na pewno są kilka kroków przed nami – zapewnił, a Zuzia poszła za nim.  

Razem przemierzali kolejne sale i korytarze, ale nigdzie nie było widać wychowawczyni. 

Zuzia wskazała nagle na tabliczkę z napisem „schrony” i pociągnęła tam chłopca. Wpadli do 

ciemnej piwnicy, gdzie zrobiło się chłodno. Nagle dobiegł ich głos ochroniarza krzyczącego, że 

tam nie wolno wchodzić. Wciąż  nic nie widząc, uczniowie popędzili w strachu przed siebie.  

Nagle zrobiło się jeszcze ciemniej. 

Wiktoria Majewska 



- Światło, patrz – Karol pierwszy dostrzegł jasny promień przed nimi.  

Pobiegli tam szybko i znaleźli się na placu budowy. Jakiś mężczyzna krzyknął, że to nie jest 

miejsce dla dzieci. Rozejrzeli się po okolicy. Wszystko było jakieś inne i jasne. Wybiegli na ulice, 

gdzie właśnie przejeżdżał tramwaj. W oszołomieniu popędzili dalej, przebiegając przez pustą ulicę 

od aut, a pełną od ludzi.  

Nagle znaleźli się na Placu Centralnym. Karol nie był pewien, czy bloki stojące tutaj nie 

powinny być bardziej szare i brudne, ale Zuzia nie była tak spostrzegawcza, wreszcie zatrzymali się 

na chodniku. 

- Co tu się stało? – zapytał Karol. Zuzia pokręciła głową i sięgnęła po telefon do tylnej kieszeni z 

zamiarem zadzwonienia do przyjaciółki, jednak przypomniała sobie, że aparat zabrała  

nauczycielka. Wreszcie rozejrzała się po okolicy.  

Ze zdziwieniem stwierdziła, że huta nie przypomina huty. Oboje przeszli na Aleję Róż, gdzie 

z niedowierzeniem stanęli przed ogromnym pomnikiem Włodzimierza Lenina. Usiedli pod nim i 

rozejrzeli się po ludziach poruszających się w około nich.  

- To jakby inne czasy – zauważyła dziewczynka.  

Karol nie znał się na historii za dobrze, ale z opowiadań dziadka pamiętał, że kiedy ludzie 

wyglądali podejrzanie, milicja od razu się nimi interesowała. Podzielił się tą informacją z 

koleżanką i razem szybko wplątali się w najbliższe osiedle, obserwując ludzi. Właściwie niczym 

się nie różnili, poza innym krojem ubrań i może uczesaniem. Na wszelki wypadek znaleźli 

najbliższe sznurki z praniem i „pożyczyli” na chwilę kilka ubrań. 

- To co teraz zrobimy? chyba musimy się stąd jakoś wydostać – zauważył Karol. Dziewczyna 

kiwnęła głową i pomyślała.  

Oczywiście nic nie wymyśliła. Oboje nie mieli pojęcia, jak się tu dostali i nie wiedzieli, jak 

wrócić. Przeszli przez osiedle i wyszli na puste pole. Karol był pewien, że powinno stać tu kolejne 

osiedle, a zamiast tego znajdowały się tu jedynie puste pola. Skręcili i doszli do zalewu 

nowohuckiego. Zuzia aż nie mogła uwierzyć, że było tu tak pusto i szaro. Drzewa dopiero co 

zaczynały rosnąć, a woda była zadziwiająco czysta.  

- Hej dzieci! – zawołał ktoś za nimi - co wy tu robicie, nie powinnyście być w szkole?  

Para odwróciła się i ujrzała mężczyznę w mundurze. Karol pomyślał, że to zły sen, uszczypnął 

się, ale nic się nie stało. Zuzia była znacznie bardziej rozgarnięta, pociągnęła momentalnie 

chłopaka i znów pobiegli przed siebie. Milicjant biegł za nimi, ale dzieci były znacznie szybsze i po 

kilkunastu minutach dobiegli do bram kombinatu. Słonce prażyło, a nigdzie wokoło nie było cienia. 

Nagle zadzwonił dzwonek. Bramy kombinatu otworzyły się i zaczęli wychodzić przez nie ludzie.  

- Może zapytamy kogoś o pomoc? – zasugerował chłopak. Zuzia zganiła chłopaka mówiąc, że nikt 

im nie uwierzy. 

Przeszli wzdłuż bram, rozglądając się po ludziach. Nagle Karol stanął w miejscu. Zuzia 

zorientowała się dopiero po chwili, wróciła i spojrzała w to samo miejsce gdzie on.  

Oboje patrzyli na młodego mężczyznę. Wyglądał tak samo jak Karol, tylko był starszy. 

Mężczyzna wreszcie ich dojrzał i podszedł do nich. Przez chwilę cała trójka stała i patrzyła na 

siebie w milczeniu. Pierwszy odezwał się mężczyzna. 

- Kim jesteś? – zapytał chłopaka, ale ten nie odpowiedział, zdumiony cała sytuacją. Zuzia za to od 

razu podłapała rozmowę i wyjaśniła, że są na wycieczce szkolnej, ale się zgubili. Mężczyzna 

zaoferował pomoc, a uczniowie chętnie ją przyjęli.  



Zuzia wytłumaczyła, gdzie mają się znaleźć i pociągnęła za sobą wciąż skamieniałego Karola. 

Mężczyzna, idąc, opowiadał co nieco o Nowej Hucie. Dziewczynka pomyślała, że w jego 

ustach ta sama historia, którą opowiadał przewodnik, jest znacznie ciekawsza. Wreszcie wszyscy 

znaleźli się znów na Placu Centralnym.  

- To tu chyba kończy się nasza przygoda – powiedział mężczyzna i pożegnał się. 

- Co ty wyprawiasz? – zapytała ze złością dziewczynka, gdy mężczyzna odszedł. 

- To był mój dziadek – wysapał, jakby dopiero teraz zaczerpnął powietrza. 

Zuzia zrobiła duże oczy. Zdziwiła się, że chłopak powiedział to dopiero teraz. Usiadła na 

ławce i zaczęła myśleć. 

- Trzeba jakoś wrócić – powiedziała Zuzia.  

- Właściwie to z tego, co mówił mój dziadek, moglibyśmy zostać. Wiesz, jesteśmy młodsi od tego 

miejsca o siedemdziesiąt lat, więc znamy się nieco na technologii. Moglibyśmy zostać 

wynalazcami – rozmarzył się chłopak. 

Dziewczyna przypomniała chłopakowi o rodzicach, ale ten zapewnił ją, że tu ma dziadka, 

więc nie będą sami, poza tym kiedy ich rodzice się urodzą, będą mogli ich wychowywać. 

Zuzia wstała i wyciągnęła rękę do chłopaka.  

- Witaj więc nowe życie! – uśmiechnęła się radośnie na myśl, że wreszcie będzie mieć normalne 

życie, a nie takie, gdzie ktoś się bez przerwy kłoci, bije i rozstaje. Teraz mogła naprawdę sama 

zadecydować o tym, kim jest. 

Karol złapał ja za rękę i nagle ogarnęła ich ciemność, a później znów pojawiło się światło. 

- Co wy tu robicie, dzieciaki? Czemu tak leżycie, to muzeum, a nie noclegownia – głos był 

znajomy. Karol podniósł obolałą głowę i rozejrzał się dookoła. Zuzia leżała obok niego z wielkim 

guzem na czole. W pomieszczeniu robiło się jaśniej i po woli chłopak dostrzegał coraz to więcej 

twarzy, i to znajomych twarzy. 

Dziewczyna nagle wstała, otrzepała się z kurzu.  

- My się chyba zgubiliśmy i… 

- I wpadliście na ścianę – dokończył za nią ochroniarz, wciąż świecąc im po oczach latarka, a po 

pomieszczeniu rozeszły się śmiechy. Byli tu wszyscy uczniowie i patrzyli się na nich jak na 

dziwaków. Zezłoszczony i zawstydzony Karol oparł się o ścianę i schował twarz w dłoniach. Zuzia 

miała dość, przyznała się, że to jej wina i że nie wiedziała, że nie wolno tu wchodzić. Ochroniarz 

pouczył ją, żeby następnym razem czytała każdą tabliczkę z ostrzeżeniem i wyprowadził cała grupę 

na górę. 

- Cóż, ominęła was niesamowita przygoda z wehikułem czasu – oznajmiła nauczycielka. Karol i 

Zuzia popatrzyli na siebie.  

Kiedy grupa wyszła z muzeum, wszystko wróciło do normy, Maciek zaczął ganiać okularnika, 

Klaudia nie dawała spokoju swojej ofierze, a nauczycielka oddała telefony zagubionym uczniom. 

Karol spojrzał na czarny ekran. 

- Chyba przejdę się do dziadka, mieszka niedaleko, a mamy sporo do obgadania. 

Zuzia popatrzyła z zazdrością. Nie chciała wracać do grona znajomych, bo to by znaczyło, że 

nawet taka niesamowita przygoda nic nie zmieni w jej życiu.  

- Mogę… – zawahała się tracąc przypływ odwagi. 

- Jasne, że możesz wpaść! – Karol uśmiechnął się do dziewczyny i razem dołączyli do grupy.     

 


