
AKTUALIZACJA (23.10 – nowohucka glosa do poprzedniego świtu) 

„Ty jesteś Mistrz mój, ty moja Powaga: 

Przez Cię jedynie styl mój nabył piętna 

Sztuki, skąd dzisiaj moja cześć się wzmaga” .. Ha!  

Już stary Horacy wiedział, że kiedyś, gdzieś będzie sobie żył taki pan Szczudłowski 
(Ryszard zresztą) i nie będzie przyjmował do wiadomości, że "Nobody is perfect"! 

No to poprawiam: podobno to zdanie, napisane poprzednim świtem nowohuckim, świadczy 
o moim niedouczeniu nowohuckim znowu! (o kruca fux, co za styl) 

Może ktoś ma zdjęcia – Stan wbiega na scenę i zaczyna „Let`s twist again”!. A 
wszyscy wokół szaleją. Przypominam – Nowa Huta, np. nad Zalewem, rok 1964, 
może 1965!! 

A mówiła Babcia: „Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się 
i rozwiać wszystkie wątpliwości”. 

No przecież wszem i wobec wiadomo, że w 1964, 1965 nie było już Ametystów, a Stan 
Zatorson nie był już ich solistą, ale to zdanie, proszę Mistrza, miało oznaczać APEL! Ars 
poetica, proszę Mistrza! 

APEL DO WSZYSTKICH W SPRAWIE ZDJĘC, PLAKATÓW, AFISZY ITD. NA 
WYSTAWĘ, KTÓRĄ PRZYGOTOWUJE MHMK oddział DZIEJE NOWEJ HUTY 

HISTORIA MUZYKI ROZRYWKOWEJ W NOWEJ HUCIE 1950 – 2000. 

Mnie poproszono o zajęcie się latami 1950 – 1970 (1975), więc apeluję! A że wyszło jakoś 
koślawo i niedouczenie? No cóż, Mistrzu: zapytano kiedyś J. I. Kraszewskiego: 

„Dlaczego Pan tak dużo pisze? Przy takiej liczbie dzieł tworzy Pan niezbyt udane, które 
szkodzą Pańskiemu imieniu. Na to pisarz: „Pan Bóg stworzył bardzo wielu nieudanych 
ludzi, a jednak nie zaszkodziło to jego imieniu.”   

I tego, Mistrzu, się trzymajmy) 

„A jakie miewam wizje, 

Koncepcje, problematy, 

W ogóle bardzo dziwne, 

Że nie jestem bogat …a!”  

(to mój podpis, ale dla pewności wszelkiej – Krystyna Downar jestem!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To właśnie rok 1964! Kto to jest? 
 

A to? 



A to rok 1965! Słynne olimpiady kulturalne – były dwa „gatunki” – 
HiL i hoteli robotniczych. Co to za zespół? Ktoś wie? Wanda 
Zuch? Andrzej Piasecki? 

 

 


