AKTUALIZACJA (27. 11.2010 R –

mroźnawy nieco sobotni nowohucki poranek)

Primo voto!
W poniedziałek

29 listopada

zapraszam do Szkoły Podstawowej nr 82 na os.

Kalinowym 17 na godzinę 16. 30 albo i później można – będzie się działo! Wszyscy
śpiewamy big-beat! A naturalnie oceniamy klasy! Konkurs w ramach Rozśpiewanej szkoły –

50 LAT KRAKOWSKIEGO BIG-BEATU:
„WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W NOWEJ HUCIE”.
Po konkursie spotkanie! Pan Andrzej Bogunia-Paczyński, dziennikarz, big-beatowiec,
znakomity znawca lat 60. XX wieku przedstawi pomysł koncertu Czerwono-Czarnych i
Ryszardów w 2011 roku na owo 50 lat. To już znane, ale może powtórzę: 20 stycznia
1961 roku po raz pierwszy koncert rock and rollowy w Krakowie – Czerwono-Czarni z
Przemysławem Gwoździowskim na czele grają w Hali Garaży o godzinie 19.
Koncert taki organizuje (próbuje zorganizować?) Marcin Jacobson. Zapraszamy więc
wszystkich, którzy mogą pomóc w przedsięwzięciu. A wsparcie dla zdobycia funduszy
jest bardzo potrzebne!!!

Secundio voto!
Zadałam pytanie – kto to śpiewa? Jasne jak grom z
jeszcze jaśniejszego nieba: Mistrz wie wszystko! Edward
Strojny! Dziękuję pięknie!

94 Głos Nowej Huty, 1963, nr 3, str. 7

Tertio voto!

(żebym nie przesadziłam, nie wiem, do ilu

pamiętam ze studiów – wieki całe temu

122 Głos Nowej Huty, 1963, nr 26, str. 1

Dziwiłam się: Dni Morza? Nowa Huta?
A pan Wacław od razu na to:

Moja drużyna na Wiśle

Moja pierwsza marina

Nad Zalewem w Nowej Hucie

Załoga Omegi – kurs żeglarski

Proszę bardzo – YACHT KLUB BUDOWLANI NOWA HUTA!! Po raz który już Huta mnie
zadziwia?

Quattuor voto!
Sprostowanie;

Pan Wacław Kraszewski napisał:
Otóż wkradło się małe przekłamanie w "brzasku", nigdy nie mieszkałem na os. Zielonym, cały czas na C-2, później
zwanym Krakowiaków i tuż obok moja podstawówka, ta na załączonym zdjęciu, a przy niej przycupnięty z lewej
strony mój dom, tyle, że podstawówka rosła "na moich oczach", zatem mój dom wyrósł pierwszy, bo w 1951
roku, a kiedy kochana Babcia przywiozła mnie i brata do tego nowego mieszkania (chyba w październiku 1951), to
jeszcze nie był do niego podłączony prąd i wieczorem siedzieliśmy malowniczo przy świecach.

Przepraszam, że pomyliłam Zielone z C-2 czyli Krakowiaków i Górali (C-2 północne –
Krakowiaków, C-2 południowe – Górali). No tak dokładnie wyczytałam. Pan, panie Wacławie
mieszkał na południu czy północy?
Pan Wacław jest dokładnym czytelnikiem „brzasków”, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna,
bo tylko tak poznam – „jak to było naprawdę z tą Nową Hutą”. Także tak napisał (a dotyczyło
to notatki o konkursie literackim):
Ale do tematów w owym brzasku poruszonych muszę dodać, że Ewa Lipska to
moja koleżanka z wyższej klasy XII LO (niech nikogo nie myli w prasowej notce
IV LO, to było jakieś kuriozalne zamieszanie w Kuratorium i krótkotrwała
próba zmiany numeru szkoły) . Byłam w XII LO – kroniki są bardzo

ubogie z tamtego okresu. Znalazłam tylko (dzięki bardzo miłej
Dyrekcji oraz pań bibliotekarek) takie oto zapiski:
Rok szkolny 1961/1962: „Dużą rolę odegrał samorząd uczniowski
pod opieką prof. Noweckiego, którego przewodniczącą została
uczennica Kotula. Wspólnie ze spółdzielnią uczniowską (powstałą
w 1958 r.) samorząd zakupił perkusję dla szkolnego zespołu i był
inicjatorem zakupu innych instrumentów”
Rok szkolny 1963/1964 „W kwietniu 1964 r. podczas Festiwalu Młodzieżowych Zespołów
Artystycznych (pewnie przez ZDK HiL organizowanego – bo jakże inaczej w Nowej Hucie –
K.D.) w kategorii zespołów estradowych zespół „Klejnoty” z naszej szkoły zajął II miejsce.”
Rok szkolny 1964/1965 – zapisek, że na wiosnę 1965 w tym samym przeglądzie zespół bigbeatowy XII LO zajął I miejsce.
I jeszcze sobie odpisałam historię numeracji XII LO – wg kronik szkolnych to wygląda tak:
1957 rok – to Szkoła Podstawowa nr 87,
1958 – 1960 – przy tej szkole powstaje XV Liceum Ogólnokształcące
1960 – 1964 – Liceum ma numer IV – czyli IV LO
1964 rok – Liceum otrzymuje numer XII i ma go do dzisiaj!
Tyle znalazłam w Pana Liceum, Panie Wacławie.

Quinque voto!
Występ Czerwono-Czarnych w Nowej Hucie pamiętnego dnia o godz. 18,
zafundował mi, przynosząc "gotowe" bilety, ku mojemu największemu
zdumieniu, mój osobisty ojciec. Niech mu chwała będzie za to.

264 Echo Krakowa 1961, nr 16, str. 5
O tak, zgadzam się!!! Chwała!

309 Echo Krakowa 1962, nr 4, str. 5
Napisał Pan też o swoich
występach w teatrze „Nurt”
w 1953, 1954 – „Królewna
Śnieżka i siedmiu
krasnoludków” – na razie nie
posiadam dowodów
rzeczowych, w zamian to:
Jak sądzę, chodzi o szkołę
nr 81, wówczas szkoła TPD
(Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci – wtedy takie nazwy
miały szkoły, bo w naszej
pierwszej kronice z 1954
roku też widnieje taki zapis
„Szkoła Podstawowa nr 82 –
szkoła TPD) na osiedlu C-2
czyli Pańską!

70 Budujemy
socjalizm, 1953,
nr 15, str. 3

Może któryś z tych dżentelmenów to Pan? Chociaż raczej nie – to klasa 5 i 6, rok 1953 – a Pan
powinien (wg moich obliczeń) być uczniem klasy trzeciej!

Takie oto obrazki z początków Nowej Huty!

Budujemy socjalizm, 1954, nr 138, str. 2

Do Ogniska Muzycznego na osiedlu B-31 Pan chodził?
Ktoś coś może opowiedzieć o tym Ognisku?

73 Budujemy socjalizm, 1955, nr 65, str. 3

5 Budujemy socjalizm,
1956, nr 24, str. 3

Zrobiło się już mroźne południe nowohuckie. Muszę skończyć, ale c. d. n.
Krystyna Downar
PS. Do zobaczenia w poniedziałek! I mam nadzieję – w 2011 roku na
koncercie Ryszardów i Czerwono-Czarnych!!!
PS 2. Widzę, że dosyć dyskretnie zapomniałam o łacinie No cóż, mogę
być chyba nieco rozkojarzona w taki pierwszy zimowy poranek
nowohutnickim Anno domini 2010!
PS 3. Może jednak należy wrócić do tego określenia z początków Nowej
Huty – nowohutnicki? Ładniej brzmi niż nowohucki
PS. 4 KONIEC

