
AKTUALIZACJA  (4.11 – Cieplutki nowohucki brzask listopadowy) 

Państwo pozwolą, będzie refleksyjnie i trochę chaotycznie dzisiaj! A Mistrz Leopold to 
tak sobie gwarzył o jesieni: 

Jesienny czas! Cudownych blasków czas!  
O, dęby, buki, klony i platany,  
Ciepłych odcieni stubarwne organy,  
Na których złota symfonie gra las!  
O pełne słońca przepychów i kras  
Melancholijnie milczące polany,  
Kędy przez liści ogniste dywany  
Przechodzi piękna bóg ostatni raz!  
Dusza ma, zda się, o tysiące lat  
W przeszłość cofnęła się na czasu zdroju,  
W wiek ziemi błogi, szczęśliwy i młody,  
I patrzy z żalem, jak ginie ten świat,  
Jak kona z boskim uśmiechem spokoju  
Olimp radości, piękna i pogody...  

No to skoro refleksyjnie – to 
proszę –    Budujemy socjalizm 1957, 
nr 22, str. 2 – (dokładnie 22 lutego) 
jazz-session w Nowej Hucie i kto 
gra? No,  No! 

 

 

A w tym samym roku w marcu toż 
czasopismo w tejże „socjalistycznej” 
Nowej Hucie – chyba przez omyłkę 
redaktora – zamieściło takie oto wieści 
rock and rollowe: Budujemy socjalizm, 
1957, nr 27, str 1. 

 

A jaki wynik sportowy Hutnika? O 
matko i córko!!  

 

 

 



W maju 1956 roku otwarto słynny salon muzyczny na Alei Róż – to stąd pochodzą bębny 

pan Eugeniusza Górskiego, na których dzisiaj tak cudnie gra moje ukochane „Foot 
Taper”. (Nie napiszę firmy perkusyjnej, bo się okaże, że jestem kompletna idiotka: 
„Spotkali się w święto o piątej przed kinem 
Miejscowa idiotka z tutejszym kretynem.”)) 

 (Gra nie sam naturalnie: na solo przeuroczy, fan The Shadows, ogromny talent gitarowy 

Jacek Nahajowski, towarzyszą mu niezwykle dyskretnie,  z artystycznym wyczuciem 
mój Mistrz nowohucki (tak 
przy okazji to był Mistrzem 
na Wydziale – ło, trzeba 
było nie pisać na pewno 
jakimś elektronicznym) 

Ryszard Szczudłowki, na 
basie Jerzy Szwejkowski 
– jak on szarpie basy to 
koniec!) 

O solistach śpiewających z 
Ryszardami opowiem innym 
brzaskiem. 

 Budujemy socjalizm, 1956, 
nr 61, str. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No i na koniec cieplutkiego brzasku – rok 1968 – i kto grywał w Hucie? (zwracam uwagę 
na Butowita 

 

 

Pozdrawiam,  obyśmy wszyscy zdrowi byli! 

Krystyna Downar 

 


