AKTUALIZACJA (11. 09. – włoski renesans w Nowej Hucie – a brzask
leniwy, oj leniwy)

Brzaski mają teraz pod górkę – w czwartek Stowarzyszenie prezentuje się w Komisji Kultury,
et cetera, w sobotę będzie rock and rollowac i twistować podczas wieczoru poświęconego
Józefowi Krzeczkowi – więc może
być tak, że brzaski nie wstaną w
Nowej Hucie! Sorki!
Głos Nowej Huty 1962, nr 13, s. 8

No to sensacja malarska – obraz
z Galerii Drezdeńskiej włoskiego
mistrza Renesansu w
Krasnoludku? (Znaczy teraz
„Mozaika – tak?)
No to gdzie ten obraz jest
obecnie, bo zapewne to cenne
(czytaj – drogie) dzieło było?

W jednym z poprzednich brzasków
pisałam o kabarecie przygotowanym w
klubie „Violinka” – „7 dni plotek i
piosenek” – i oto premiera w maju 1962.
Zofia Sotoła.

Jerzy Kulikowski – wiem, że jest na
liście pierwszych absolwentów XI LO –
w roku 1955!
Premiera oczywiście w budynku S!
Piosenka o Dłubni? A to ciekawe, jak
brzmiała?

Głos Nowej Huty 1962, nr 23, s. 3

Całonocne zabawy – no, no!!
Gdzie się podziały tamte zabawy … taneczne? W
Nowej Hucie? Powrócą? Tym razem twist, madison .. i
break dance, inny hip-hoop!!!???

G

łos Nowej Huty 1962, nr 24, s. 7

Popularny to był kabaret „7 dni plotek i piosenki”!

Przygotowując się do spotkania z Józefem Krzeczkiem
nowohuccy big-beatowcy rozjaśniają mi mroki historii tej
dzielnicy. Panie Piotrze – oczywiście, że ma Pan rację –
kiedy Krzeczek chodził do obecnej XI – to owo liceum
miało nr XIV, zaś obecna XII – numer IV. Stoi napisane
jak byk!!! Dziękuję za lekcję.

Głos Nowej Huty 1962, nr 24, s. 3

To piękne zdjęcie otrzymałam od pana Stefana Rzytkiego – początek lat 70. XX wieku. Nowa
Huta – Od lewej Eugeniusz

Jakubowski, Edward Filek,
(znajomy Fantoma – dziękuję
za informację) Ryszard
Jakubowski (a więc część
zespołu „Ryszardy”) przed ich
wyjazdem do Stanów
Zjednoczonych Ameryki
Północnej.
Przesyłam specjalne pozdrowienia do Stanów także dla pana Edwarda Filka

Pozdrawiam, Krystyna Downar

