AKTUALIZACJA (25.10 – zniechęcający świtek nowohucki!)
Smarkule mają 5 lat! Powstały w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w 1966 r.
Jak ktoś wyliczył na jubileusz – dały już 341 koncertów dla ok. 100 000 widzów! Ho!
Opiekunem był pan Ludwik Czech.
Tak się
zapowiadały w
roku 1968.
A 5 lat
obchodziły:
Barbara
Białas, Celina
Bochenek,
Bogusława
Bojdowska,
Krystyna
Kubala,
Grażyna
Piskorz, Sulika
Słysz, Aleksandra Adamczyk, Jolanta Ujdak. Miały swoją własną konferansjerkę –
podobno legendarna pani Halina Sarna. Na dole rok 1969!

Szukam,
proszę o
kontakt!
kryst_downar
@o2.pl
lub506 085 20
3

A rok wcześniej też legendarna – tym
razem Violinka – odnowiona po remoncie w
1968 r,

Ktoś pamięta? A ten młody
człowiek to kto?

Chociaż coraz bardziej mam wrażenie, że o świcie Nowa Huta jednak śpi! A tylko ja –
no, ale to w myśl starej zasady kowbojów „Nie śpi ktoś, żeby spać mógł ktoś”. Mija
kolejny brzask i kolejny, a tu nic. Ja nadal nie wiem nic o zespole „To my”. Chyba nikt
nie chodził w Nowej Hucie do tych klubów, Stan Zatorson – nikt o nim nie słyszał na
osiedlach, a Olimpiady Kulturalne i np. „Meteory” to sobie wymyśliłam. Oj, śpiewam
sobie a Muzom!
Mój Mistrzu, co robić? Co robić?:)

Co to było za big-beatowe widowisko
„Na krakowskim rynku’? To rok 1969.

A może ktoś był w Kongresowej w
1965? Z Krakowa grały przecież jako
suport „Szwagry” – a w Szwagrach byli
przecież nowohucianie (kurde, jak ja
nie lubię tego słowa!). Grał z nimi

przecież np. Tadeusz Gogosz z XI LO, Stefan
Rzytki (akurat do Kongresowej nie dojechał,
śpiewała wtedy jako solistka T. Wiśniewska).
Pozdrawiam, panie Stefanie!

To by było na tyle! Dzisiaj późne lata sześćdziesiąte! Może im bliżej tym lepiej będzie?

A dla wszystkich nowohucki jesienny swing pana Stanisława Florka! La, la, la …

Dobrego dnia, Nowa Huto!
Krystyna Downar

