AKTUALIZACJA (30.10 – Nowohuckie „niebo w nocy”)

Noc czarna, srebrna noc. Świat nieskończony w czasie i przestrzeni.
Pośrodku Droga Mleczna. Któż po niej przechodzi?
To przechodzi ludzkie pojęcie.
No właśnie, nowohucki big-beat (jejku jak mój Mistrz nie znosi tego określenia) – to też
przechodzi ludzkie pojęcie!

Rok 1967 W styczniu Teliga wyrusza w rejs dookoła świata, 13 kwietnia pierwszy koncert Rolling
Stonesów w Polsce, 25 listopada premiera Dziadów Kazimierza Dejmka w Teatrze
Narodowym, powstał pierwszy Fiat 125p, a na świecie 14 stycznia dbyło się The World's First
Human Be-In (Pierwsze Światowe Połączenie Człowieka) w San Francisco, wydarzenie
uznawane za początek ruchu hippisowskiego.
A w muzyce? „Rok 1967 to początek muzycznej rewolucji - zaangażowanych artystów,
utworów z przekazem i kontestacji. W Wietnamie toczyła się wojna, a artyści popowi nie
potrafili znaleźć się w nowej sytuacji społecznej. Mimo wszechobecnego dymu z jointów był to
czas twórczego fermentu. Album "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Bansd" Beatlesów
wstrząsnął światem, a muzycy wyznaczyli nowa drogę rozwoju muzyki. Również Doorsi wydali
swój historyczny, debiutancki album, a lider grupy został po raz pierwszy aresztowany za
nieprzyzwoite zachowanie. W Monterey odbył się pierwszy wielki festiwal rockowy, na scenie
pojawili się między innymi Jimi Hendrix, Janis Joplin, Simon&Garfunkel, The Mamas & The
Papas i Buffalo Springfield. W Europie Pink Floyd wydali swój debiutancki album.”
W Polsce zaś to Czerwono-Czarni z Toni Keczerem, Karin Stanek, Kasią Sobczyk, Adą
Rusowicz i m.in. piosenki: Siedemnaście milionów, Nie pukaj do moich drzwi, Za daleko
mieszkasz miły, Trzynastego, Big-beatland, Jacek Lech (ciekawostka: debiutował w Nowej
Hucie!!) i jego Cygańska wróżba, pojawił się Niemen z Akwarelami no i przebój wszech czasów
Dziwny jest ten świat, a także Wspomnienie, Jeszcze swój egzamin zdasz, Czerwone Gitary i
Nikt na świecie nie wie, że się kocham w Ewie, Maciek Kossowski z Tajfunami Nie pozwól mi,
Wiatr od Klimczoka, Mira Kubasińska i Blackout Wyspa, No To Co, Passaty i ich Kołysanka za
siódmej góry, Polanie: Im crying, a także trochę nowohuccy (Andrzej Zieliński był przez jakiś
czas instruktorem muzycznym moich (hi! Hi!) Ryszardów) Skaldowie i Wszystko mi mówi, że
mnie ktoś pokochał.

Nowa Huta tymczasem nie odpuszcza kulturze. Ognisko Młodych ZMS na os. Młodości ma się
znakomicie, chociaż ja znowu nie wiem, kto to jest!

Głos Nowej Huty
nr 40 1967 r.

Panowie, kim jesteście?
Bratki? Kwiatki?

Trochę podobni do
tych o rok wcześniej
grających. Może to ta
sama grupa?

Głos Nowej Huty nr 6 1966 str. 8 –
spotkanie w Towarzystwie
Żeglarskim

No i jeszcze jedna studniówka. Tym razem rok 1963 i królujący twist!! Król i królowa! A
Grono Pedagogiczne to takie samo, jak zawsze i wszędzie i dziś także. Wiem coś o tym, bo
sama jestem Gronem Pedagogicznym i patrząc na to zdjęcie na dole wcale nie jest mi do
śmiechu!
Głos Nowej nr 10 1963

To 1969 rok. Jasna cholercia – ja się muszę dowiedzieć, jak się tańczyło tego motylka! Tylko w Nowej Hucie się go
tańczyło czy co?

A to Państwo pamiętają? Ze sprawozdania z
działalności ZDK HiL wynika, że na koncercie Marino
Mariniego było 5000 osób, więc to chyba była Hala
Garaży.

To by było na tyle jak na pierwszą nowohucką noc.
Zwłaszcza, że czas się zmienia na zimowy – trzeba kończyć. Proszę się trzymać cieplutko.
„Korespondent robotniczy” (tak, tak, byli i tacy!) Krystyna
Downar

