AKTUALIZACJA (15. 01. 2011 – „leninowski”,

cieplutki nowohucki brzask styczniowy)
12 stycznia 2011 r. – wernisaż
wystawy w Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa Oddział „Dzieje
Nowej Huty” pt. Nowa Huta 1949+.
Byłam, troszkę widziałam, ścisk był
mocny – więc wybieram się dzisiaj
obejrzeć to dokładnie. Pierwsze
wrażenie – znakomite, chociaż to
wielkie popiersie Lenina mi się nie
podoba. Znowu Lenin przysłania Nową
Hutę! Ja bym go umieściła gdzieś w
kącie! W końcu pomniki Lenina były w
wielu, bardzo wielu miejscach – jakby
tak policzyć, ho, ho! Być może ten
nowohucki był najsłynniejszy i dlatego
Nowa Huta ma ciągle z jego powodu
przekichane??
Ale ogólnie wystawa super –
polecam każdemu!
Mam nadzieję, że kolejna
wystawa w tym Muzeum,
planowana na kwiecień:
Historia muzyczna Nowej Huty
1950-2000 będzie jeszcze
piękniejsza, a na pewno będzie
szokiem)

Z okazji 25-lecia Nowej Huty
już wtedy, w 1974 roku Głos
Nowohucki zaczął poszukiwać
budowniczych Nowej Huty, a
ja powtarzam po kolejnych 40
latach poszukiwania – historia
kołem się toczy!

Ale zespołu „To my” znaleźć nie mogę, kurde!
Ktoś pamięta znakomitego nowohuckiego fotografa, laureata nagród
międzynarodowych, także krajowych w słynnym konkursie fotograficznym
„Venus”? To rok 1974

„Macierzyństwo” Witolda Michalika

Ktoś był na tym koncercie w
Hali Garaży?

277 Echo Krakowa 1961, nr
84, str. 5

A takie rzeczy się pamięta?
331, Echo Krakowa, 1962, nr 258,
(XI), str. 5

I proszę, aż trzeba sobie
obejrzeć blok 42 na os. Na
Skarpie po 50 latach

328 Echo Krakowa 1962, nr
252, str. 5

319 Echo Krakowa 1962, nr
197, str. 1

Rok 1962 – po raz pierwszy
inauguracja Zaduszek
Jazzowych w Nowej Hucie
w Hali Garaży!

Płyty też będą na wystawie muzycznej o Nowej Hucie! Ale może ktoś ma
stare winyle, może wypożyczyć na wystawę? Polecam taki gest wobec
Muzeum „Dzieje Nowej Huty”

359 Echo Krakowa 1964, nr
40, str. 1

360 Echo Krakowa 1964, nr 54, str. 2
I na koniec „mocne uderzenie” w Nowej
Hucie! Proszę – Czesław jeszcze dwóch
nazwisk!
Ktoś coś pamięta z tego koncertu?

No to
zapraszam na
śniadanie Ktoś
pamięta taki
lokal?
369 Echo
Krakowa 1965,
nr 58, str. 5

Stowarzyszenie
nowohuckich bigbeatowców jest w
trakcie
organizacji.

Już niedługo szczegóły – szukamy lokalu! Ale każda pomoc jest
potrzebna. Jejku, Pomożecie? Pomożemy!!!
Tel. 506-085-203
Pozdrawiam, Krystyna Downar

