AKTUALIZACJA (12. 02. 2011 R – nieco ucieszony! przedwczesno-wieczorny
brzask nowohucki)
Bardzo się brzaski ucieszyły, że ktoś je jeszcze ogląda oprócz mnie. To też naturalnie
nakłada na autorów brzasków obowiązki – odpowiedzialność za słowo pisane,
kurdebalans A ja się za bardzo na Nowej Hucie nie znam. Ot, chociażby to:
Najpierw jednak, jako „wybitny” znawca Nowej
Huty sfotografowałam to! Co tam kiedyś było?
To obok – też Centrum C. Ładny budynek!

Okazało się, że, nie wiedząc, co,
zlokalizowałam klub NOT-u. Objaśnił mi to
pan Stefan Rzytki. Dziękuję.

Była tam nawet orkiestra, tylko
kto gra?

161 Głos Nowej Huty, 1968, nr 1
str. 8

Kolejny temat:
Głos Nowej Huty 1968, nr 7, str. 8.
Pytałam, co to za zespół – no to jest zespół …
muzyczny.
I nadal nie rozumiem – pomyłka w gazecie co do
nazwy obiektu?
1. Kwestia nazwiska – oczywiście autor
artykułu pan Józef Brożek pomylił nazwisko
– winno brzmieć RAFAŁ MARCHEWCZYK.
2. Objaśniono mi, że to zespół Domu Młodego Hutnika na Stalowym – ale przecież
DOM MŁODEGO HUTNIKA to osiedle Górali, a na Stalowym był DOM MŁODEGO
ROBOTNIKA. To też pomyłka autora?
3. „Jak widać ze składu jest to zespół jazzowo-dixielandowy – no prawie, bo brak
sekcji dętej” – kto widzi to widzi, brzaski się dopiero uczą patrzeć muzycznie!

Kolejny zespół pana Rafała
Marchewczyka – RAFAŁY w
Ojcowie! (21-27 września 1968)

Głos Nowej Huty, 1968, nr 38,
str. 8

Na stronie Mistrza nie ma podpisu – więc proszę: występ z okazji
finału rejonowej olimpiady młodzieży szkół licealnych na temat
wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Czyli mówiąc normalnym
językiem – wychowanie obywatelskie! Było takie w szkołach, może
nadal jest!
A data? Już liczę – nr 13 to 3-9 kwietnia 1965. A więc ubiegła
niedziela to – 28 marca 1965 roku!!!
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NO I NA STRONIE MISTRZA
JEST TAKIE ZDJĘCIE – ALE
OBCIĘTE – BEZ MISTRZA
SZCZUDŁOWSKIEGO, A JA MAM
Z MISTRZEM SZCZUDŁOWSKIM!
HIP! HIP! HURA!
Proszę sobie w galerii podpisać
zdjęcie, proszę Mistrza!
Pewnie coś przeoczyłam, ale i tak
jestem ucieszona … z brzasków
Pozdrawiam, Krystyna Downar

