AKTUALIZACJA (03. 11.

– Jak dobrze wstać skoro świt … w Nowej Hucie.

Czy aby na pewno dobrze … w Nowej Hucie?)
Dzisiaj o przeglądach! I nie idzie o przegląd techniczny samochodu przed zimą. Oj,
działo się, działo w Nowej Hucie w latach 60. XX wieku. Wiem, obrona krzyża, walki.
To bardzo ważne. Ale
było też radio
Luxembourg, pierwsza
(może w Polsce?) siec
prawie internetowa na
osiedlu A
(poprzeciągane kable
między blokami
podłączone do
telefonów aż podobno
telefony padły z
powodu obciążenia! A
milicja musiała mieć
„myślenice” – kto to?
Co to?), no i pęd
młodych ludzi do rock
and rolla. Zespołów
amatorskich w Hucie
powstawało bądź ile. A
ZDK HiL też się chyba
starał: ciągle
organizowane były
różnorodne przeglądy
zespołów amatorskich:
muzycznych,
teatralnych,
kabaretowych et
cetera, et cetera.
Kilka takich wydarzeń –
proszę obejrzeć – może
ktoś rozpozna siebie?
Rok 1965

Głos Nowej Huty, 1965, nr 14, ostatnia strona

Wyczytałam na stronie Mistrza skład „Czarnych diamentów”: gitara solo - Stanisław Alker,
gitara bas - Kazimierz Raczyński, gitara rytm - Ryszard Murak, perkusja - Wiesław
Kuśnierz i jako wokaliści Zbigniew Szczepanowski, Alicja Urbaś.

Zapraszam do pomocy w przygotowaniu wystawy w Muzeum na os.
Słonecznym „Historia
muzyki rozrywkowej w
Nowej Hucie 19502000).
To zapowiedź kolejnego
konkursu muzycznego dla
zespołów amatorskich – rok
1967
Głos Nowej Huty, 1967,
nr 48, str. 6

I kolejny nowohucki
festiwal – rok 1968

Głos Nowej Huty,
1968, nr 7, str. 7

Głos Nowej Huty,
1968, nr 21, str. 4
I dzięki stronie
Mistrza:
Od lewej: Zbigniew
Wąsowicz, Jerzy
Garncarczyk i
zasłonięty przez
perkusistę Wojciech
Budweil, last but not
least Wojciech
Wierzbicki.

I jeszcze powrót do roku 1965 –
kolejna impreza nowohucka – konkurs?,
teleturniej? Wydziałów Kombinatu –
co prawda napisano, że to krakowska
piosenkarka, ale ktoś mi powiedział, że
pani Jana Rimska to nowohucianka. Jak
to było więc? Ktoś wie?

Głos Nowej Huty, 1965, nr 22, str.
7

„A teraz będzie solo … organizacyjne
A ja będę przeżywać!!!”
Cudze chwalicie, swego nie znacie,! Jakże mi to znakomicie pasuje nowohuckim
brzaskiem! Po wielu latach reaktywował się jeden z zespołów, szczególny zespół,
najdłużej w Nowej Hucie grający, zresztą znakomicie grający (to tak, jak w tym
kolejnym powiedzeniu: im starsze wino…) „RYSZARDY”. Są mile widziani w szkole, w
której obecnie ćwiczą. Ale szkoła nie ma warunków lokalowych aż takich, aby wydzielić
jedno pomieszczenie dla nich. Więc szukam w Nowej Hucie takiego miejsca – 50 m2 no
może ciutka więcej. I kompletnie nie rozumiem – NIE MA TAKIEGO MIEJSCA W
200 000 OBECNIE NOWEJ HUCIE, aby ci, którzy kiedyś tworzyli specjalny klimat
muzyczny Nowej Huty mogli sobie poćwiczyć. No, zwyczajnie nie ma! Łaźnia Nowa?
Wysoka kultura, festiwale itd. – czy coś dla mieszkańców Nowej Huty? Zapewne prestiż
ogromny, ale na co dzień? W NCK nie byłam jeszcze – ale pewnie będzie to samo.
Światowid – Muzeum PRL. Po co w Nowej Hucie Muzeum PRL? Wczoraj przeczytałam,
jak to kandydaci na prezydenta Krakowa prześcigają się w różnych obietnicach dla

Nowej Huty, jak ją doceniają itd. No to proszę, może coś zrobicie dla nowohuckich
muzyków amatorów sprzed lat. Piszę to, bo okazuje się, że odzywają się także inni byli
członkowie byłych nowohuckich zespołów big-beatowych – chętnie by pograli,
powspominali, ale nie ma gdzie! Pewnie – gdyby były warunki- przygotowali by wspólnie –
Ametysty, Błękitni, Czarne Diamenty, Fantom, Ryszardy, i znowu itd., itd., itd., imprezę, jakiej dawno w Nowej Hucie nie było – DLA NOWOHUCIAN!
Pewnie to ja nie umiem szukać, przekonywać, zachęcać, sama, jako ta emerytka nie
mogę być sponsorem, mecenasem itp.
A warto, oj, bardzo warto. Koncerty w ich wykonaniu, a zwłaszcza The Shadows –
brzmią pięknie!
Jeden z gitarzystów (grający w wielu zespołach m.in. w Skaldach, Akwarelach Niemena i
innych) powiedział mi: „Właściwie to być może bez tych zespołów z lat 60., bez
Wiesława Dymnego (kierownik „Szwagrów”) może dzisiaj nadal grałoby się krakowiaki
tylko? (z całym szacunkiem dla pięknej melodii!). Im należy się pomnik w Krakowie”.
No to ma Pan! Pan o pomniku, a tu kilku metrów kwadratowych nie ma!!!!
Pozdrawiam, nieco politycznie zniechęcona
Krystyna Downar

