AKTUALIZACJA (01. 09. – Refleksyjnie o brzaskach)

Tak sobie oglądam Nową Hutę o brzasku, niebo zasnute chmurami,
chociaż słoneczko z nimi zaczyna skutecznie walczyć! I taka mnie naszła refleksja – po co ja to
piszę? I tak niewiele osób to interesuje. Tutaj od razu słowa wdzięczności dla pani Jolanty
Brożek, która chętnie „odświeża” sobie pamięć i próbuje mnie nauczyć „tamtej” Nowej Huty!
Nikt nic nie pisze na forum czyli nikogo to nie interesuje. A szkoda!
Jakoś radość gdzieś się ulotniła. Może to też 1 września – początek szkoły albo co! Albo tak
pesymistyczno-refleksyjnie nastroiły mnie te „teenangersy” lat 60. XX wieku z Nowej Huty. O
coś im szło – obojętnie czy pięknie pisał ktoś o teenagersach czytających Sartre`a czy nieco
mniej pięknie o „trzęsących” się bez sensu big-beatowcach z Ogniska na A-25. Ale kogo to
obchodzi? Ech! Latawce, dmuchawce, wiatr …
Zaraz w szkole zaproponuję – może w jesieni zrobić Święto
Nowohuckiego Latawca! Wybór najpiękniejszego,
największego, itp. Ja chyba sama zacznę budować …

I z latawcem polecą w kosmos … brzaski. Trzeba się chyba
zwijać powoli stąd!

Co do Andrzeja Popiela – śpiewającego w Ognisku Młodych – to nie wiem kto to jest. U Mistrza
jest tylko perkusista z Playing Family i to z roku 1979. A
tutaj jest rok 1960.
Pozwolono mi skorzystać z archiwum Teatru Ludowego. Będę
poszukiwać m.in. śladu debiutu „Kolorowego jazzu” Józefa
Krzeczka (podobno zespół w 1956 tam właśnie pierwszy raz
zagrał wjeżdżając na widownię na obrotowej scenie … gubiąc
przy tym rytm!:) oraz śladu „Ryszardów”, którzy nagrywali
kiedyś akompaniament do któregoś z przedstawień w Teatrze.
Może to to przedstawienie?
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Czy tak będzie 17 września o 18 w Sali
klubowej?

Kurde, no nie dwudziestolatki, ale ileś … latki.

Chociaż będziemy się starać aby dzisiejsze dwudziestolatki
też jakoś się pojawiły. Zapraszajcie „dwudziestolatki” swoich
wnuków, może prawnuków Ech, głupoty gadam, więc
pozdrawiam, Krystyna Downar
PS Coraz gorzej, prawda Mistrzu? Może skończę?
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