AKTUALIZACJA (07. 01. 2011 –

brzask na ślizgawce – no to się porobiło na

chodnikach w Nowej Hucie!)
Dzisiaj się poślizgam trochę … po tematach. Nadal szukam zespołu „To my”
– trochę wyczytałam o
nich i mam wrażenie, że
reprezentowali pod koniec
lat 60. w Nowej Hucie
to, co znakomicie robił
już „Zdrój Jana” = czyli
awangarda beatowa! Tak,
rok wcześniej w Kaliszu
odbył się Ogólnopolski
Festiwal Awangardy
Beatowej – wygrał wtedy
zespół „Romuald i
Roman”, a wśród polskich
„big-beatowców” można
było usłyszeć już nie
tylko fanów Presley`a,
ale także Hendrixa!! I
chyba coś nowego
próbował robić ten
nowohucki zespół „To my”
z Ogniska Młodych ZMS.
Aleksandra Mauer – to
chyba ta osoba, która
mogłaby o tym
opowiedzieć!

61.Głos Nowej Huty, 1970, nr 47, str. 5
A Festiwal w Płocku – o! to nowohucka tradycja! Ze strony
WWW.ryszardy.pl mojego Mistrza nowohuckiego przypominam – pierwsze z
Nowej Huty w Płocku były RYSZARDY!

Kolejny skład, zgranie i.. 14.11.1965r. wyjazd na Ogólnopolski Festiwal Zespołów do Płocka,
pod opieką Stanisława Daniłosia z ZDK. Jury konkursu musiało ciężko pracować aby sprawiedliwie
ustalić granicę między Majakowskim a big beat'em.
Gazeta Sztandar Młodych informowała: "..W Festiwalu udział wzięły zespoły z Płocka,
Raciborza, Chwałowic, Rybnika, Lubina, Nowej Huty i Turoszowa. Za najlepszy zespół klubowy
uznano zespół BRYGADA z Turoszowa. Drugiej nagrody nie przyznano, trzecią otrzymał zespół
Ryszardy z Nowej Huty".
Słowo Powszechne pisało: .."5 tys. widzów oglądało występy 11 zespołów młodzieżowych.
Pierwsze miejsce zajął zespół "Brygada" z Turoszowa.. ".
Walka Młodych, pisała: "..Od kilku miesięcy, jak Polska długa i szeroka, rozbrzmiewa
mocne uderzenie, a zespoły-satelity naśladujące The Shadows i The Beatles rodzą się szybko,
jak innowacje w warszawskiej komunikacji miejskiej. Dobrym przykładem jest płocki Festiwal:
występowało aż siedem zespołów big-beatowych. Zbowersi, Ryszardy, Wiatraki, Ryzykanci,
Mezony, Marabut, Cuprim - czarne marynarki, czerwone marynarki, niebieskie garnitury, no i
gitary, gitary, gitary... Kolory zmieniały się jak w kalejdoskopie, muzyka pozostawała ta sama,
tylko wykonywana nieco lepiej, czasami nieco gorzej(...).

Oczywiście, znajdę wszystkie te artykuły o RYSZARDACH i Wam pokażę …
w odpowiednim czasie!

A skoro RYSZARDY –
JACEK NAHAJOWSKI ma dzisiaj urodziny!
Nieciekaw jestem
świata,
Ogromnych,
pięknych miast:
Nie więcej one
powiedzą,
Jak ten przydrożny
chwast.
Nieciekaw jestem
ludzi,
Co nauk zgłębili sto:

Wystarczy mi pierwszy lepszy,
Wystarczy mi byle kto.
I ksiąg nie jestem ciekaw
- Możecie ze mnie drwić Wiem ja bez ksiąg niemało
I wiem, co znaczy żyć.
Usiadłem sobie pod drzewem,
Spokojny jestem i sam O, Boże! O, szczęście moje!
Jakże dziękować Ci mam?

Jacku, szczęścia i wiele, wiele lat!!!

Troszkę o nowohuckim fenomenie kulturalnym na skalę ogólnopolską czyli –
OLIMPIADY KULTURALNE HiL i OLIMPIADY KULTURALNE HOTELI
ROBOTNICZYCH.
Rok 1970 –
aglomerownia
!

52.Głos
Nowej Huty,
1970, nr 34,
str. 6

Początek FAMY na osiedlu Willowym – mam nadzieję, że radny miasta
Krakowa Tomasz Urynowicz spełni swoje obietnice wyborcze – przywróci ten
urokliwy zakątek przy Placu Ożańskiego (!) nowohuckiej kulturze.

49.Głos Nowej Huty, 1970, nr 30, str. 7

I jeszcze jeden zakręt na ślizgawce – Młodzieżowy Dom Kultury im.
Janusza Korczaka z osiedla Szkolnego!

75.Głos Nowej Huty, 1971, nr 6, str. 6

Pozdrawiam,
proszę
uważać na
tych
chodnikach
nowohuckich,
Krystyna
Downar

