AKTUALIZACJA (21. 12. 2010 R, godzina 5.36 –

brzasku jeszcze nie widać, ale

święta już tak … w Nowej Hucie)
Komunikat:
1. Sprawa Stowarzyszenia (może szersza formuła – Kulturalnego – można zaprosić do
współpracy ogólnie nowohucian, którym bliskie są lata 50. 60. I początek 70.? I
tych, którzy grali i tych, którzy się bawili przy tym graniu? Po świętach pierwsze
konkrety w sprawie lokalu – są już trzy propozycje, pojedziemy obejrzeć,
przekażemy informację, poprosimy o dyskusję (jejku, co ja tak „my” – chwilowo
„ja” – ale może to dlatego, że ciągle szukam zespołu z Ogniska Młodych z końca
lat 60. „To my”)
2. Ciąg dalszy „Smarkul” - ostatnio widzieliśmy je w maju 1971, teraz czerwiec 1971

89.Głos Nowej Huty, 1971, nr 22, str. 6
Teraz mają już 5 lat – do artykułu zakradła się omyłka, o czym było w następnym
numerze - 91.Głos Nowej Huty, 1971, nr 26, str. 5

I troszkę o klubach – najpierw dobrze …

To klub Przyjaźń z osiedla Zgody. Gdzie to było? To rok 1971.

Teraz źle ….

A to inny klub – Znicz. Ponieważ to już 1971 rok – oczekuję ustosunkowania się do
„karczmy” i „speluny” Pana Fantoma – w końcu to Jego klub i zespołu FANTOM!
Tytuły innych informacji na tej stronie zostawiłam rozmyślnie – co można było znaleźć w
nowohuckim chlebie i czy rzeczywiście brakowało warzyw?
106.Głos Nowej Huty, 1972, nr 4, str. 7

I na koniec – ponieważ wigilia już tuż, tuż – to proszę: I WIGILIA W NOWEJ HUCIE!
Aj,jaj! Było zdjęcie, nie ma zdjęcia – ale na szczęście kiedyś przepisałam tekst! Więc
tylko tekst do zakończenia śledztwa – gdzie jest zdjęcie!
To Wigilia roku 1951 – ciekawe co to za treści socjalistyczne były? Wspólne śpiewy –
rozumiem, że kolędy śpiewali. Ciekawe, jak to było?

„W Domu Młodego Robotnika NH mieszka obecnie już prawie 250 młodych członków załogi Nowej Huty.
Nie wszyscy z nich mieli możność wyjazdu na święta do rodziny. Ażeby powiązać ich nicią przyjazną
Dyrekcja Naczelna NH zorganizowała dla tych 53 młodych robotników którzy nie mogli jechać do domów
szereg imprez świątecznych. Dnia 24 młodzi robotnicy zjedli wspólną wieczerzę. Wieczerza miała charakter
bardzo serdeczny, pogawędki urozmaicały czas trwającej wesołej zabawy. O osiągnięciach z roku 1951
mówił do kolegów przedstawiciel ZMP L. Kałkowski, dyrektor naczelny, inż. J. Anioła omówił zadania
stojące przed młodzieżą Nowej Huty w roku 1952. Wieczerza zakończona została wspólnym śpiewem i
zabawami świetlicowym. Nazajutrz młodzież z DMR pojechała na całodzienną wycieczkę autobusem NH
do Zakopanego. W drugi dzień świąt nowa niespodzianka: „Wodewil Warszawski” w Teatrze Młodego
Widza. Pożegnanie starego roku i powitanie nowego było w DMR również wspólną uroczystością. Na
kolacji noworocznej złożyli młodzieży Nowej Huty życzenia przedstawiciele Partii, Rady Zakładowej NH i
Dyrekcji Naczelnej NH. Te skromne, ale pełne wyrazu i nowej, socjalistyczne treści uroczystości świadczą
o rzeczywistej trosce Partii i Dyrekcji Naczelnej NH o to, co jest dla społeczeństwa najdroższe – o młodzież,
która realizuje zadania Planu 6-letniego”1

Świątecznie pozdrawiam,
Krystyna Downar
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Budujemy socjalizm, 1951, nr 1, str. 4

