AKTUALIZACJA (01. 06. 2011 R – zapraszam na zebranie NSM
„Jazz&Beat&Rock oraz … do Wersaliku)

Zapraszamy na spotkanie
Nowohuckiego Stowarzyszenia Muzycznego
„Jazz & Beat & Rock”
9 czerwca 2011, godzina 17
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Oddział „Dzieje Nowej Huty”,
Os. Słoneczne 16

Po dłuższej przerwie znowu jestem. Byłam zajęta oprowadzaniem po muzycznej Nowej Hucie Willa
Boase. To freelance photographer z Shieffeld, pracujący dla różnych organizacji na świecie. Przygotowuje projekt o
Nowej Hucie dla prasy angielskiej. O nim można poczytać tutaj i tutaj:
http://themzungudiaries.wordpress.com/
http://www.willboase.com/
Byliśmy m.in. w Wersaliku. I tutaj wyjaśnienie. Otóż wg moich informacji Wersalik został otwarty w
1957 r., potem działał znakomicie – m.in. grali Błękitni. Ale w Wersaliku niewiele o tym wiedzą.

Głos Nowej Huty, 1957, nr 14,
str. 3

Głos Nowej Huty, 1960, nr 3, str. 8

Głos Nowej Huty, 1960, nr 24, str. 6

Pokazano nam zachowane kroniki i one są dopiero od 1970 r., a nawet 1974. I to nie samego klubu, ale
aktywnie działających w nim: Klubu Seniora i Klubu Anonimowych Alkoholików.
Lata 1957 – 1970 jakby nie istnieją w historii Wersalika!!!
Czyli pan Adam Kowalczyk powinien opowiedzieć historię Wersalika, jeśli nie znajdę gdzieś
dokumentów, zdjęć, notatek!:)
Serdecznie pozdrawiam, Panie Adamie
Dokumentów z tego okresu trzeba szukać gdzieś indziej. Gdzie? Może w archiwum Dzielnicowej Rady
Narodowej Nowa Huta? Będę szukać!

Głos Nowej Huty, 1971, nr 1, str. 6

Bo obecnie historia Wersalika zaczyna się
jakby od tego momentu! Tak się domyślam
sądząc po zachowanych kronikach!
To zdjęcia od Willa Boase, które robił w
Wersaliku. To są zdjęcia z kronik, stąd
jakość niezależna od fotografa. Tutaj na
dole było nazwisko piosenkarki, ale się ucięło!
Odzyskam!

To jest cudne! – typy
postaw moralnych w Polsce
Ludowej

I przerywnik jazzowy – Zaduszki Jazzowe 1962 r.

Jazz nr 12 1962 r. str. 2
Rok 1962 – Zaduszki Jazzowe
Radziecki zespół Wadima Sakuna (dostał honorową odznakę krakowskiego „Helikonu”)
Nocne jam-session w Nowej Hucie
„Mieszkańcom Nowej Huty najbardziej się podobał śpiewak węgierski Tomy Hardy, którego zmuszano
do kilkakrotnego bisowania.”
„Interesująca była też impreza, która odbyła się w lokalu Jazz-Klubu. Duński krytyk jazzowy i poeta –
Jorgen Leth – czytał swe
poezje poświęcone jazzowi z
towarzyszeniem kilku
muzyków. Następnie artystka
Barbara Nawratowicz
recytował również na
podkładzie muzycznym
„Sonatę księżycową” Ritsosa.
Imprezy typu „Jazz i poezja”
mają by przez Jazz-Klub
urządzane częściej.” (Michał
Ronikier)

Ktoś pamięta nocne jamsession w Nowej Hucie w
listopadzie 1962 r?

Pozdrawiam, Krystyna Downar
I jeszcze jeden link, który znalazłam:
Kto pamięta z Nowej Huty tego gitarzystę?
http://www.youtube.com/watch?v=fKJnIC2gf84

