AKTUALIZACJA (20. 11.2010 R –

wyprzedzona ciemność nowohucka)

Jutro też będzie jeszcze ciemno o brzasku nowohuckim, więc skoro tak pędzę do przodu, no to
pędzę dalej Młodości, ty nad poziomy wylatuj! No bo przecież brzaski są wiecznie młode,
zwłaszcza te w Nowej Hucie!
P

Proszę sobie przypomnieć – tak to drzewiej było w Nowej Hucie

Która
to
ulica,
bo ja
(jako

nienowohucianka!) nie wiem.

156 Głos Nowej Huty, 1959, nr 21, str. 3

A potem – 11 lat później – też sobie spacerujemy po Nowej Hucie. Sklep Cepelii – wiem, stoi
jeszcze przy Placu Centralnym, ale Bambo – Mambo nie wiem. Jednak – jak wszystko teraz w
Nowej Hucie – na pewno to jakiś bank! albo inna sp. z o.o. Przestrzeń publiczna bardzo się
skurczyła w Nowej Hucie – no cóż, takie życie.
Ale nic straconego – wszyscy kandydaci w wyborach samorządowych twierdzą, że zajmą się
Nową Hutą! Będzie jeszcze … pięknie)) Ja tam wolę jednak … może niesprawdzonych, ale ..
nowohuckich … prawie …. Ludzi.

18.Głos Nowej

Huty,

1970, nr 8,

str. 7

150 Głos Nowej Huty, 1959, nr 15,str. 1
A to kino Państwo pamiętają?

Przy takim brzasku, mglistym, ponurym, mokrym trzeba coś wesołego! Więc pamiętne Dni
Młodości Nowej Huty! Szkoda, że ich teraz nie ma. Czy ktoś tu widzi jakiś socrealizm? Co
prawda tu już prawie jesteśmy w Europie – rok 1970, ale jak sobie patrzę na to, to (proszę
wybaczyć, ale brzaski mają wyobraźnię) … Nowy Orlean i parada jazzu nowoorleańskiego.
Przesadziłam, Mistrzu mój nowohucki?:)

35.Głos Nowej Huty, 1970, nr 21, str. 2

I koniec brzasku! The end!
Ale jeszcze się muszę dowiedzieć, może ktoś pamięta, może wie? Zespół „My”,
ten, który nagrał dla radia piosenkę „Maria”, ten, który ponoć wystąpił w TV.
Znalazłam
zdjęcie z
1971

r.
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str.
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Z nadzieją, że się dowiem, co to za zespół „My”, reprezentujące amatorską twórczość … prawie
hutników, brzaski się kłaniają.
Pozdrawiam, Krystyna Downar

