AKTUALIZACJA (24. 01. 2011 –

śnieg powraca na ulice Nowej Huty)

Brzaski też wracają.
Czy to nie „Smarkule”? Sądząc po różnych notatkach prasowych one dosyć
często śpiewały dla żołnierzy – „za mundurem panny sznurem”.

Głos Nowej 1966, nr 10 str.
1 (12-18 marca)
Wg mojego kalendarza –to
był czwartek 10 marca 1966
r.

Jak wiadomo wszem
i wobec próbujemy
organizować byłych
big-beatowców i nie
tylko w
Stowarzyszenie
Muzyczne Nowej
Huty. Niesamowity
w tych działaniach
jest pan Jerzy
Grzeszczuk – po
prostu perła
organizacyjna! Grał
w zespole „Fantom”,
a zaczynał w tej
świetlicy na os.
Sportowym!!!
Głos Nowej Huty 1966,
nr 1 str. 5, (2)

Głos
Nowej
Huty
1966,
nr 1
str. 7
(2)

Zapraszam chętne osoby do budowania takiej właśnie świetlicy!!!
Wracamy do korzeni. Żeby iść naprzód trzeba wiedzieć skąd się idzie!
Fundamentalne pytania:

Skąd jesteśmy? Dokąd idziemy?
Albo (że powrócę do SBB i sparafrazuję – szukaj … korzeni, buduj!)

Tyle nas ile w pamięci ludzkiej! Oby po nas zostały ślady!
„JAZZ&BEAT&ROCK” NOWA HUTA

A pana Gawlińskiego
miałam zaszczyt i
przyjemność poznać
podczas wernisażu
wystawy „Nowa
Huta 1949+” –
wystawę nieustannie
polecam!!!
Odwiedzajcie
osiedle Słoneczne!

Głos Nowej Huty 1966, nr 41, str. 6,1

(październik 1966)
I jeszcze – jak sądzę, te
instrumenty muzyczne to dla
Fantomów! A co to był tam za
zespół jazzowy, proszę
Fantoma?

I na koniec zaproszenie!

Szanowni Państwo,
Uprzejmie
informujemy, że grupa
osób związanych z
Nową Hutą podjęła działania zmierzające do
powołania Stowarzyszenia Muzycznego
Nowa Huta „Jazz&Beat&Rock Studio”
Cel: rewitalizacja życia muzycznego w Nowej
Hucie opierając się na historii lat 50. I 60. XX
wieku oraz integracja środowiska dawnych i
obecnych muzyków.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani
aktywnym uczestnictwem w działalności Stowarzyszenia
raz tworzeniem od podstaw jego struktur, zapraszamy na:

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE
które odbędzie się w dniu
02 lutego 2011 roku
w Szkole Podstawowej nr. 82 na os. Kalinowym 17, o
godz. 17:00.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu
założycielskim e-mailem na adres kryst_downar@o2.pl
Jerzy Zieliński, Jerzy Grzeszczuk, Krystyna Downar
(tymczasowy Komitet Organizacyjny)

Serdecznie pozdrawiam, Krystyna Downar

