AKTUALIZACJA (10.11.2010 r. nowohucka jutrzenka na niebie …. niepodległościowa!)
Jutro Święto, piękne święto, radosne święto! Cieszmy się! „Patriotyzm nie musi być
cierpieniem” – a ja dodam – „nie może być cierpieniem!”. Chwilowo brak w moim archiwum
namacalnego dowodu rzeczowego, że w Nowej Hucie też jakoś pamiętano w ciężkich
czasach socrealizmu o 11 Listopada, ale
znajdę, na pewno! Dopiero zaczęłam
peregrynację po nowohuckiej historii. Na
razie wesoła żurawiejka legionowa:
2 Pułk Ułanów Grochowskich

Przy kieliszku koić troski,
Zwykł ułanów pułk grochowski.
Lampas z gaci, płaszcz z gałganów
To jest drugi pułk ułanów
19 Pułk Ułanów Wołyńskich

Dziewiętnasty to hołota,
Bo na konie siada z płota.
23 Pułk Ułanów Grodzieńskich

W boju krepkij, w miru sławnyj
"Dwadcat trietij" - prawosławnyj.
Wodku piju, samyj gławnyj
"Dwadcat trietyj" - prawosławnyj.

A każda żurawiejka kończyła się kupletem takim:

Lance do boju, szable w dłoń
Bolszewika goń, goń, goń
Żuraw, żuraw, żurawia
Żurawiejka ty maja!

A w Nowej Hucie „naukowo” omawiano
problem big-beatu – ktoś pamięta audycję
„Popołudnie z młodością”? Ja pamiętam,
niestety
181 Głos Nowej Huty 1969, nr 4, str. 7

No proszę - „Nikt nic nie wie”! Ja tam wierzę, że ktoś coś wie i mi powie – do katalogu
wystawy o muzyce rozrywkowej w Nowej Hucie organizowanej prze Muzeum Historyczne
Miasta Krakowa oddział „Dzieje Nowej Huty” – z ogromnym zapałem przez kierownika
tego oddziału pana Pawła Jagłę – brawa dla Pana!!! A Bogdan Smoleń to ten Smoleń był?
Piosenka o
Kaczorku,
kurde, fajne!!
182 Głos
Nowej Huty
1969, nr 7,
str. 8

Ktoś zna?
M. Szydlak,
J. Nesterowicz?

194 Głos Nowej Huty
1969, nr 18, str. 7
A propos świętowania –
20 lat PBM NH (uwaga
rozszyfrowywuję –
Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Mieszkaniowego Nowa
Huta – dobrze?) Każda
okazja w Nowej Hucie
była dobra do koncertu,
zabawy, imprezy – czemu
o tym nie ma w
przewodnikach?

No i skoro święto – to próżniactwo. A skoro próżniactwo to … nowohucki PRÓŻNIAK –
klub, co się zowie! A że TPPR? Nic to – „bolszewika goń, goń, goń”
Ktoś coś pamięta? Proszę!!!

189 Głos Nowej Huty 1969, nr 11,
str. 8
Na zdjęciu – czy to nie omyłka w
nazwisku? Może to chodzi o Panią
Pawlus?
No i tak nowohucka jutrzenka
świąteczna – jak to w Nowej Hucie
nieco paradoksalnie – zaczęła się
od Legionów a kończy na TPPR!
Świętujmy zatem zwycięstwa a nie
klęski.

Pozdrawiam patriotycznie !
I bardzo wesoło, Krystyna Downar
Mistrzu! Te brzaski mają jakąś koncepcję czy nie? Od Piłsudskiego po TPPR na os. B-1
czyli Szkolnym? Chyba moje myśli biegają … kosmicznie! Proszę, Mistrzu, skieruj to na
właściwe tory – rock and rollowo-nowohuckie albo mnie stąd … wyrzuć na zbite … pióro
wieczne!

