
AKTUALIZACJA (24. 11.2010 R – nowohucki wieczorny brzask listopadowy) 
 
Co tam Panie w polityce?:) Ponoć … będzie koncert na 50 lat (umowne nieco 50!) rock 
and rolla w Nowej Hucie. Będę od teraz porządnie pisać – rock and roll – a nie big-
beat. Fundacja Sopockie Korzenie i agencja Marcina Jacobsona zabierają się za 
organizację koncertu. Szkoda, że trzeba całą Polskę przejechać, żeby znaleźć 
organizatorów czegoś krakowskiego. Że powtórzę za Boyem:  
A czy znasz ty, bracie młody, 
Te najmilsze dla Polaków 
Szarej Wisły senne wody 
I nasz stary, polski Kraków? 
 
A czy znasz ty te ulice, 
Puste w nocy, brudne we dnie,  
Gdzie się snują eks-szlachcice,  
Tępiąc smutne dni powszednie? 
 
A czy znasz ty te kawiarnie 
(W całym świecie takich nie ma)  
Gdzie dzień cały marnie, gwarnie  
Wałkoni się cud-bohema? 
 
Tam wre życie! Kipi, tryska! 
W dymu chmurze tytoniowej 
Myśli płoną tam ogniska, 
Chlebuś piecze się duchowy. 
 
Wszystko tylko Duchem żyje, 
Wszystko tylko Pięknem dyszy; 
Nigdy ucho tam niczyje 
Prozy życia nie zasłyszy; 
 
Estetyczne rozhowory 
Rozbrzmiewają od stolików, 
Sztukę pcha na nowe tory 
Grono c. k. urzędników; 

 
Nic nie mąci głębin myśli, 
Nic nie przerwie sennych marzeń - 
Żyjem całkiem niezawiśli  
Od banalnych kręgów zdarzeń! 
 
Niech się fale zjawisk kłębią 
Gdzieś tam w wielkich stolic wirze - 
My tu żyjem życia głębią! 
(Jak robaki w starym syrze...) 
 
Niech tam sobie inne nacje 
Zadzierają nosy w górę - 
Kraków też ma swoje racje: 
Swoją własną ma "Kulturę"! 
 
Tak więc: chytry jest Germanin, 
Francuz - sprośny, Włoch - namiętny, 
A zaś każdy krakowianin: 
Goły i inteligentny.  

I nic się, proszę Państwa przez sto lat nie 
zmieniło! Chociaż może jakby mniej … no 
czego? 

Więc po świeże powietrze … do Nowej Huty. 
Przecież kiedyś w Empiku nawet Noblistka 
bywała. 

160 Głos Nowej Huty, 1968, nr 4, str. 5 



Zakładowy Dom Kultury Huty im. Lenina – „zagłębie kulturalne”: imprezy, zespoły, zespoły … . 
Nawet problematyka 
BHP była dobra, aby 
urządzić część 
artystyczną! Ten 
zespół Państwo 
pamiętają?  

Kto to śpiewa? 

 

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

 

I twist, twist …. Ta 
młodzież nowohucka na 
pewno nie myślała o … 
chuligaństwie 

Może ktoś się 
rozpoznaje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyż nie jasnowidz jakiś – ten redaktor Głosu Nowej Huty? Już tyle lat temu przewidział PO-
PIS!!! Na zakończenie sezonu pokaz artystyczny – 3 (słownie TRZY) tysiące mieszkańców 
Nowej Huty (ech (ech?) – jakoś nie chce mi się wierzyc) oglądało koncert – a najbardziej 
podobał się zespół big-beatowy. Ciekawe, kto to wtedy grał – Ametysty, Ryszardy? Może to 
Ty, Mistrzu mój nowohucki, otrzymałeś od sekretarza Rady Zakładowej tow. Antoniego 
Dałkowskiego te kwiaty? To było 19 czerwca 1963 roku. 



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

 

 

 

 

 

 

 



Dni Morza w Nowej Hucie też obchodzono. Klub Morski założono. Gdzie Rzym? Gdzie Krym?:) 
A może to o Morze Czarne biega? Tak sobie myślę, że właściwe pytanie brzmi: „Czego w 

Nowej 
Hucie nie 
obchodzon
o? Czego 
nie 
świętowan
o? 

Panie: 
Grażyna 
Koster 
oraz 
Larysa 
Wdzięczko
wska były – 
tak ktoś mi 
opowiadał – 
niezwykle 
popularne 
w Nowej 
Hucie i nie 
tylko. 

 

123 Głos 
Nowej 
Huty, 
1963, nr 
27, str. 8 

 

 

 

 

 

 



Powrócę jeszcze do poprzedniego roku – 1962. Pan Wacław Kraszewski wyjechał z Nowej Huty 
w 1963, więc muszę się tego trzymać! Nie przekraczać czasem tej daty – serdeczne 
pozdrowienia dla Szczecina! 

 

 

Kto to gra Panie Wacławie? To 
marzec 1962 (nr 10 – 10 – 16 
marca) czyli poprzednia 
sobota to 3 marca 1962 roku. 
Jejku, ależ ze mnie kronikarz, 
ho! Ho! 

 

139 Głos Nowej Huty, 1962,  
nr 10, str. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



To było, Panie Wacławie, w tym samym roku kiedy w 
Hali Garaży po raz drugi grali i śpiewali Czerwono-
Czarni! 

 

309  Echo Krakowa 1962, nr 4, str. 5 

 

O! O! Teraz doczytałam – czyli muszę przeglądnąć 
Dookoła Świata z roku 1962 – może znajdę tam 
jakiegoś nowohuckiego zwycięzcę konkursu „Szukamy 
młodych talentów”. 

A Ewie Lipskiej przyznano nagrodę literacką. 

 

 

 

 

 

 

 

315  Echo Krakowa 1962, nr 39, str. 5 

 

Na koncercie takiego zespołu Pan był, Panie 
Wacławie? 

 

329 Echo Krakowa 1962, nr 254, str. 5 

 

 



Kończąc wieczorny 
brzask – Panie Wacławie, 
czy Pan się słuchał 
Ministra Oświaty w 
kwestii prywatek?:) 

Jestem pewna, że 
Mistrz mój nowohucki 
podpadał pod 
nieprzestrzeganie 
regulaminu 
uczniowskiego! To pewne, 
jak amen w pacierzu, i 
tak pewne, jak to, że 
mówię dobranoc! 

Krystyna Downar 

335 Echo Krakowa 
1962, nr 296, str. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


