AKTUALIZACJA (17. 08. 2011 R – powakacyjny drugi brzask
nowohucki)

Dopisek do poprzedniej informacji:
1. 22 sierpnia mija 20 rocznica śmierci Józefa Krzeczka. W poniedziałek o 17 zbiorą się
na cmentarzu członkowie Nowohuckiego Stowarzyszenia Muzycznego
„Jazz&Beat&Rock”. Zapraszamy – Batowice, kwatera CLXIX, rząd 6, miejsce 14.
2. Przypominam o konkursie „Wspomnienia miłośników rock & rolla”! organizowanym przez
Marcina Jacobsona z Sopockich Korzeni.
Marcin Jacobson, (+48) 600 379 612, www.jacobson.pl
Brzask nowohucki to dobry czas by nie zapomnieć, gdy inni nie chcą pamiętać.
Co prawda brzaski spotykają z różnymi reakcjami, zwłaszcza ludzi młodych – patrzą oni na nas
nieco dziwnie i coraz dziwniej, kiedy mówimy o Nowej Hucie (takiej brzaskowej), ale my,
brzaski, postanowiliśmy się tym nie przejąć:
kiedyś Marquez powiedział: „nieszkodliwi wariaci wyprzedzają przyszłość” –
Brzaski będą się tego trzymać!
Rok 1950 – kiedyś już pisałam o jednym z pierwszych
koncertów, jaki miał miejsce w … Nowej Hucie? Wtedy
chyba jeszcze nie – to wrzesień 50 roku, a więc dopiero
kilka bloków, mnóstwo baraków i wielki plac budowy,
wokoło błoto, błoto ….

Dziennik Polski 1950, nr 252, s. 2

Dziennik Polski 1950, nr 264 s. 3 25 września

Występy zespołu murzyńskiego (j)
Zmieniały się tylko sale i otoczenie, ale nastrój wszędzie był jednakowy –
serdeczność przyjęcia i serdeczność ze strony gości. 17-osobowy młodzieżowy murzyński zespół pieśni i
tańca z Paryża, prowadzony przez poetę Keita Fodeba dał w Krakowie podczas swego trzydniowego potybu
trzy przedstawienia: w sali teatralnej w Nowej Hucie – jedno i dwa w Sali Filharmonii. Wszędzie występom
murzyńskich artystów towarzyszyło żywe zainteresowanie oryginalną, może mało zrozumiałą, ale pełną
ekspresji sztuką afrykańską. Zresztą dzięki dobrej konferansjerce K. Zarzyckiego widownia miała możność
wczuć się w nastrój utworów. Występy zespołu Keita Fodeba to nie tylko zapoznanie nas z kulturą
afrykańską. To przede wszystkim manifestacja uczuć przyjaźni. Swego rodzaju potężną manifestacją stała się
sob otnia zabawa urządzona na cześć gości przez zarząd okręgowy ZAMP. Spotkali się w Sali Rotundy
studenci polscy, murzyńscy i stypendyści zagraniczni, studiujący w krakowskich uczelniach. I tym razem
goście mieli możność oglądania naszych tańców ludowych i słuchania pieśni. A że pobyt gości w Krakowie

wypadł dobrze, świadczą o tym najlepiej słowa Keita Fodeba: „Najsilniejsze wrażenie z pobytu u was to,
obok podziwu dla tempa pracy, spontaniczność przyjęcia, z jaką spotykamy się na każdym kroku. Wspaniały
jest naród polski i wspaniała jest wasza młodzież, która nam dała tyle dowodów przyjaźni”. (j)

Piękne zdjęcie – może stąd właśnie wziął
się nowohucki Chubby Checker czyli Stan
Zatorson! Kto wie.

Dziennik Polski 1950, nr 265, s. 6 – 26 września

A ten balet murzyński nadal istnieje w
Paryżu – oto link.
http://www.lesballetsafricains.com/founder.
html

Rok 1959 – sierpień - znowu egzotyczna delegacja w Nowej Hucie. A może to wtedy
przybył tutaj Stan Zatorson?

Głos Nowej Huty 1959, nr
33, s. 1

Głos Nowej Huty 1959, nr 33, s. 2

Ktoś pamięta? Pewnie nie, big-beatowcy nowohuccy to wtedy jeszcze dzieci,
prawda?

Jazz w Nowej Hucie – koncert Andrzeja Kurylewicza i Wandy Warskiej.

Głos Nowej Huty 1959, nr 47, s. 2

Rok 1962.
A to ciekawostka – „Pod Jaszczurami” grały Ametysty przez
jakiś czas. To takie to snoby były?! Aj, jaj!

Dziennik Polski 1962, nr 32, s. 6 (7 lutego)

Pamiętacie imprezę 7 lipca 1963 roku w niedzielę na
Zalewem?

Dziennik Polski 1963, nr 160, s. 8

I jeszcze fraszki Jana Sztaudyngera!

Życzę dobrego dnia, Krystyna Downar

Oczywiście, nie mam pojęcia, jakie to miejsce w
Nowej Hucie! Sorki, dowiem się jakoś

