AKTUALIZACJA (27.10 – świt świtem a błędy trzeba poprawiać!)

Co to było za big-beatowe widowisko
„Na krakowskim rynku’? To rok
1969.
Tak było podpisane zdjęcie – a świt
był zniechęcający. Ale Mistrz mówi:
nie trzeba się poddawać, szukaj!
No to szukam i już wiem: ten zespół
na dole to Pięciu z Nad Wisły –
podobno z 1967 roku. A artykuł
pochodzi z Głosu Nowej Huty z
1969 r. Pewnie w tamtych czasach –
technicznie zawiłych czasach – raz
zrobione zdjęcie było
wykorzystywane wiele razy i
podpisywane różnie. Jednym słowem
– prasa czasem kłamała

Rok 1967 Pięciu z Nad Wisły
Od lewej: Ryszard Wilk - bg, Andrzej
Olkuski - voc, Andrzej Truszewski - g,
Jacek Studnicki - lg, z tyłu Kazimierz
Malec - dr

I jeszcze jedno odkrycie: aż sobie na czerwono napiszę!
Pani Aniko Towari – Węgierka, przebywająca wówczas w 1964 na
praktykach studenckich 3 miesięcznych w Kombinacie – dzisiaj
Pani doktor na Politechnice Krakowskiej. Ale jak ogłaszano
Olimpiadę Kulturalną – to całe wydziały się mobilizowały, kto
żyw ruszał do boju kulturalnego! Podobno! Piękna sprawa
Ech! Gdyby tak każde zdjęcie z mojego archiwum można tak podpisać!

To rok 1966 r.
Nowohucka
studniówka!! Jak się
kurde tańczyło
motylka?

Kto zażywa
wytchnienia?

Ach, Leszek Długosz śpiewał w „socjalistycznej Nowej Hucie” na „socjalistycznej” studniówce!
Czy to ten Leszek Długosz? Co za czasy!

Materiał ze strony Mistrza:
Zespół Huragany
Zespół muzyczny grający w stylu The Shadows w latach 1963
- 1967. Utworzony przez trzecioklasistów szkoły średniej,
muzycznej. Pierwsze lokum na ul. Kościuszki później w MPK i
wreszcie patronat Krakowskiej Komendy Chorągwi ZHP,
który umożliwił koncertowanie po całej Polsce jak też sesje
muzyczne w Rozgłośni Harcerskiej Polskiego Radia.
Uczestniczył w wielu koncertach organizowanych przez ZHP,
często w towarzystwie innych, harcerskich zespołów
wokalnych ( Ali-Babki ) oraz instrumentalnych. Muzyka
zespołu emitowana była często przez Rozgłośnię Harcerską
Polskiego Radia.
Skład zespołu:
gitara bas - Zdzisław Bigaj
gitara solo - Stanisław Kostka
gitara rytm. / solo / bas - Wiesław Karkoszka
organy - Wiesław Karkoszka
perkusja - Jerzy Sawicki

Którzy z Panów są na zdjęciu? Pewnie pierwszy z prawej to Wiesław Karkoszka!

No i miało być tylko naprawianie
błędów – a tu ni w pięć ni w
dziesięć zrobiła się nowohucka
studniówka 1966 roku. A powinny
być w zasadzie Andrzejki.
Przecież bliżej. No właśnie,
Andrzejki też bywały w Nowej
Hucie, a jakże! O nich innym
świtem.
Panowie Ryszardy, to gdzie na
Andrzejki będzie można posłuchać
i potańczyć z Shadowsami?
Sądzę, że wątpię w takie cuda,
ale kto to wie?

Pięknie kiedyś śpiewał Joe Cocker:
I told you that we could fly,
cause we all have wings, but some
of us don`t know why
No to pięknego dnia życzę,
proszę Pań i Panów!! Lećmy!
Krystyna Downar

