AKTUALIZACJA (12. 02. 2011 R –
nieco ucieszony! przedwczesno-wieczorny
brzask nowohucki)
Niestety, nieco przedwcześnie ucieszył się
brzask! O jasne smoki!
Więc tak: klub NOT-u pięknie
zlokalizowany! Natomiast orkiestra się
okazała z Kasyna, co jest zresztą napisane
jak byk! A Kasyno było w budynku „S”
administracyjnym Kombinatu czyli obok
bramy głównej Kombinatu.
I tak to „wybitny” znawca Nowej Huty uczy
się historii Nowej Huty!
Ale i tak się pytam, ktoś wie, kto to gra?
Była tam (znaczy w Kasynie) nawet orkiestra, tylko kto gra?
161 Głos Nowej Huty, 1968, nr 1 str. 8

A Klub NOT-u powstał w 1956 roku i istnieje do dzisiaj.

Echo Krakowa 1956, nr 38, 11 II, str. 3

185 Głos Nowej Huty, 1969, nr 10, str. 8

Zespół z 1969 – kto to?

I jeszcze kwestia Dom Młodego Hutnika – Dom Młodego Robotnika!!!
Stwierdzam, że sami nowohucianie to mylili – nawet w folderze na 15-lecie ZDK, w
końcu napisanym przez
pracowników Domu Kultury –
DMR na Stalowym jest nazwany
Domem Młodego Hutnika. Więc
brzaski ustalają: u nas Dom
Młodego Hutnika jest na Górali
5, a Dom Młodego Robotnika na
Stalowym i koniec!!!

99 Budujemy socjalizm, 1953, nr 143,
str. 1

Budujemy socjalizm,
1954, nr 48, str. 2

Głos Nowej Huty,
1967, nr 24, str. 6

Sejmik dotyczył
oceny udziału
zespołów ZDK w
ogólnopolskim
Festiwalu
Kulturalnym
Związków
Zawodowych i V
Olimpiady
Kulturalnej HiL.
Amatorski ruch
artystyczny –
było coś takiego
bardzo żywe w
Nowej Hucie!
Mam nadzieję,
że NSM
„Jazz&Beat&Rock
” znajdzie
przyjaciół i
sponsorów,
którzy pomogą
mu powrócić do tradycji – byłoby pięknie np. „Przegląd amatorskich zespołów
artystycznych, Nowa Huta 2012”!!!

Ciekawi mnie jedno – bardzo prężnie
działający AMATROSKI KLUB
FOTOGRAFICZNY! Ciągle o tym
czytam – a jak szukam fotografii
(chociażby do przygotowywanej przez
MHMK Oddział „Dzieje Nowej Huty”
o historii muzyki w NH) – to nie ma
fotografii, albo jak na lekarstwo!!!
Gdzie ci artyści? Gdzie te fotografy?
Proszę się odezwać!!!
Gdyby nie oni, fotografowie, nie
wiedzielibyśmy o sklepie muzycznym
na Centrum B i bardzo muzykalnej
sprzedawczyni pani Mirosławie
Dziekan.
Sorry, to już wtedy przegrywało się
płyty? O co biega? Piractwo jakieś
czy co?
Głos Nowej Huty 1967, nr 16 s.6

Technikum Elektryczne w Nowej Hucie – tam też rodziły się talenty muzyczne – ot,
choćby pan Ryszard Wilk

Głos Nowej Huty 1966, nr 3, str. 6
Romantycznie, prosto z Żeromskiego,
rozpoczął dziennikarz artykuł o nowym
gabinecie matematycznym w tej szkole:
„Nie tylko szklane domy, także pracownie
szkolne z marzeń o nowoczesnej szkole stały
się udziałem młodzieży nowohuckiej.”
Dyrektorem był pan Michał Osiecki, projekt
sali przygotowali nauczyciele Bronisław Nowak i
Stanisław Stanaszak (panie Ryszardzie – to
ten nauczyciel, który przygotował widowisko
beatowe „Na krakowskim Rynku?) Sala oddana

oczywiście z okazji …. Tym razem na cześć 21 rocznicy wyzwolenia Krakowa.
Poprzednia rocznica to podobno pracownia elektroniczna – czyli w styczniu …
zawsze nowoczesność

Może któryś z uczniów się
rozpozna? To styczeń 1966 roku.

Wiosna idzie, no to pac! Też tak bywało w Nowej Hucie i bywa! Pewne sprawy na
świecie są niezmienne!

Głos Nowej Huty 1966,
nr 39, str. 71

Zebra 1957, nr 8, str. 13

Zdrowia życząc pozdrawiam,
Krystyna Downar

