AKTUALIZACJA (18. 12. 2010 R, godzina 5.03 –

poranek jaki jest w Nowej Hucie

każdy widzi)
Bardzo dziękuję panu Wacławowi Kraszewskiemu za telefony – z dalekiego nieco
Szczecina snuje swoją opowieść o Nowej Hucie, zupełnie inną opowieść niż ta, którą
często słyszymy. (np. o tym, że była taka zima w Nowej Hucie, kiedy chodził do szkoły
w Bieńczycach po pas w śniegu, a może po szyję)
Nowa Huta to miejsce szczególne na mapie Polski, ale Nowa Huta to przede wszystkim
ludzie. I ja tych ludzi będę słuchać – „zechciejcie zrozumieć, że ja nie pochwalam ani
nie potępiam, ja opowiadam” mawiał Talleyrand.
I na tym się skupię, w końcu trzeba czerpać z mądrości historii.
1. Szukam książki Franciszka Walickiego „Szukaj burz, buduj”. Tytuł znakomity, co
prawda zaczerpnięty z SBB (Search, Break, Build) – jeśli ktoś wie, gdzie jest do
dostania ta książka proszę o informację. A może ktoś ma i zechce wypożyczyć?
2. Dzisiaj opowieść o Smarkulach Ludwika Dudy.
Zespół dziewcząt z Nowej Huty nieco w cieniu Margaretek – warty przypomnienia. Już
kiedyś o nich wspominałam – dzisiaj
będzie po kolei. Żeby nie było, że
gloryfikuję ZDK, „Smarkule” to
MDK im. J. Korczaka na os. B-1
(wcześniej Dom Kultury Dzieci i
Młodzieży).
Pierwsza wzmianka w moich
materiałach to na razie rok 11 –
17 maja 1968 – Smarkule śpiewają
w Teatrze Ludowym
173 Głos Nowej Huty, 1968, nr
19, str. 2

Następne zdjęcie – 28 czerwca
1968 r.

170 Głos Nowej Huty, 1968, nr
25, str. 8

183 Głos Nowej Huty, 1969, nr 8, str.
7 - to 22-28 lutego 1969 r.

To w Niepołomicach – już wcześniej
prezentowane 215 Głos Nowej Huty, 1969, nr 38,
str. 8 - 20 – 28 września 1969 r.

W Klubie ZBOWiD – styczeń 1970 – z okazji wyzwolenia Krakowa (jak widać zresztą!)
9.Głos Nowej Huty, 1970, nr 4, str. 6

37.Głos
Nowej Huty,
1970, nr 22,
str. 8
W
poniedziałek
(gazeta
datowana 30
maja – 5
czerwca
1970 roku –
czyli
poniedziałek
to 1 czerwca
1970 r.
ewentualnie
25 maja
1970 r.) w
Dworku
Matejki
odbyła się
miła
uroczystość
wręczania
dyplomów z
okazji Dnia
Działacza
Kultury

80.Głos Nowej Huty, 1971, nr 9, str. 6 –
ech te nowohuckie dziewczęta!

Ciekawa
opowieść
o pani
Halinie
Sarnie –
ktoś zna?
Gazeta
ma datę
6 – 12
marca
1971 r.

A wokalnych zespołów dziewczęcych było w
Nowej Hucie bez liku: tutaj Wrzosy, ale
znalazłam też Walentynki, Małgorzatki

Oto Walentynki!

177 Głos Nowej Huty 1968, nr 20, str. 7

178 Głos nr 43 1968 r. str. 7

A to Małgorzatki
187 Głos NH 1969,
nr 11, str. 6

No to wracamy do big-beatu!
To chyba jedyny raz
wzmiankowane „Skalpele” –
pozdrowienia dla pięknego głosu
pana Jerzego Zielińskiego! Mam
Was!
173 Głos Nowej Huty, 1968, nr
34, str. 5 i 7 – gdzieś mi zginęła
strona 5!
To zapowiedź sezonu 1968/1969
(gazeta datowana na 25 – 30
sierpnia 1968)
Ale i tak Panie mają ostatni głos:
167 Głos Nowej Huty, 1968, nr
19, str. 9 –Dzień Hutnika czyli
maj!

A ostatnia strona dla mnie:
Otóż burzę już znalazłam, teraz trzeba budować!
Mam pomysł: (Mistrzu mój, proszę się nie przerażać!). Po zebraniu rocznych doświadczeń
ze stosunków z Ryszardami już wiem: świat się zmienił, trzeba się znaleźć w nim. Żeby
coś zrobić, trzeba się zorganizować!
Proponuję zawiązać Stowarzyszenie: wiem, hafty mam nadal! Ale nic to, trzeba
próbować!
1. Trzeba 15 osób,
2. Ustalić nazwę Stowarzyszenia (Nowohuckie Stowarzyszenie Muzyczne, Kulturalne,
Nowohucka Liga Salonowa (to by był salon, gdzie zaszczytem byłoby bywać, a
nie każdy będzie mógł dalej coś tam, coś tam – JazzBeat NH?
3. Zwołać zebranie założycielskie
4. Na zebraniu założycielskim członkowie podejmują uchwały o: powołaniu organizacji,
wyborze komitetu założycielskiego, uchwaleniu statutu (już prawie mam – to
proste, trzeba tylko dokładnie przemyśleć cele, Szanowny Mistrzu Nowohucki)
5. Wybrać zarząd, komisję rewizyjną
6. Ustalić miesięczne składki np. 10 zł
7. Złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego – z momentu wpisu organizacja
otrzymuje osobowośc prawną
8. Znaleźć sobie jakieś małe lokum … to szukam (małe mieszkanko na … Nowej Hucie,
lalalalal!)
9. No i działać już można!
10.
Strzał w dziesiątkę, proszę Mistrza!
11.
Kto w to wchodzi?
12.
Jejku, właśnie przekroczyłam kolejny próg ło ło! Idzie mi wszystko coraz
wolniej – takie życie, zaczęłam brzaskiem nowohuckim – kończę jasnym,
słonecznym dniem! Ech!

13.

Pozdrawiam wszystkich solenizantów, Krystyna Downar

