jeszcze jeden dopisek do ”ryszardowyego”
brzasku – jeden rok z życia „Ryszardów”)
Rok 1966 z życia estradowego „Ryszardów”.
AKTUALIZACJA (28. 01. 2011 –

CO POTEM ROBILI – CZYLI W JESIENI 1966 R. JESZCZE NIE WIEM
DOKŁADNIE, ALE SIĘ DOWIEM.

Tak napisałam parę dni temu i się powoli dowiaduję
w miarę wolnego czasu!
Chwilowo dopisek teoretyczny: Plan
perspektywiczny ZDK HiL na rok kulturalny 19661967 – czyli od jesieni 1966.

Na stronie 8 plany dotyczącej
„Ryszardów”
Jakie to własne kompozycje?
Strona interpretacyjno-wizualna? Rozumiem,
że nowe marynarki np. albo co?
Kto będąc instrumentalistą śpiewał i miał złą
dykcję?

Pozdrawiam, Krystyna Downar

Aj, jaj!!! Błyskawiczna odpowiedź! Pięknie dziękuję, jestem zobowiązana, Proszę Mistrza
Nowohuckiego!

Pani Krysiu,
kompozytorem muzyki i autorem słów był Konrad Ratyński, który śpiewał w
duecie z Ryszardem Murakiem.
Było kompozycji wokalnych kilkanaście.. jeden tytuł zapamiętałem " Jaki śliczny
mamy dzień".. reszta uszła z pamięci.
Ubrania skomponowała nam Moda Polska na os. Centrum "B"
Więc ja pac – też błyskawica
Niestety Mody Polskiej chyba nie posiadam, ale szybka penetracja materiałów i proszę!

Rok 1956 - Nowa Huta, ul.
Noskowskiego 15 – „Salon
Mody”, do którego zjeżdżają
modnisie i „modnisiowi” z
Krakowa.

192 Echo Krakowa 1956, nr 50, str. 3

I w tymże roku otwarcie, ale to na os. C-31, nie
Centrum „B”.

288 Echo Krakowa 1956, nr 215 ,str. 5

A pokazy mody – to „Stylowa” – już tenże
rok nowych garniturów Ryszardowych!
Głos Nowej
1966, nr 9 str.
7

Ktoś
zna
przyst
ojnego
pana
Jacka
?

Albo Panią Krystynę?

I marzec 1967 r. –
kolejny pokaz w
„Stylowej” już nawet z
występami artystycznymi
– śpiewa Elżbieta
Żakowicz!!!

240 Głos NH nr 48 1967 r.
str. 8

Ryszardy na pewno miały
garnitury w stylu
romantycznym!!! No bo
skoro ktoś śpiewa „Jaki
śliczny mamy dzień” – to
musowo romantyzm:

Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
Precz z mego serca!... i serce posłucha,
Precz z mej pamięci!... nie tego rozkazu
Moja i twoja pamięć nie posłucha.
Co napisawszy pozdrawiam serdecznie Krystyna Downar

