AKTUALIZACJA (11. 11.2010 R - Cieplutki, nieco szarawy nowohucki brzask - dla Pana

Ryszarda Wilka z Kanady)

„Ojczyzna jest moim domem. A inne kraje to hotele.”
Tak mi się przypomniało, kiedy dzisiaj patrzę na pustą kartkę i myślę co napisać.
Wczoraj piękna wiadomość: zadzwonił pan Ryszard Wilk z Kanady („pachnącej żywicą”
zresztą) do swojego przyjaciela w Polsce, a mojego Mistrza muzyczno-nowohuckiego
pana Ryszarda Szczudłowskiego i powiedział, że chętnie przekaże na planową wystawę o
muzyce w Nowej Hucie w latach 19502000 swoją gitarę – ręcznie robioną
czeską Futuramę z 1963 roku.
Najprawdziwszego niemego (ech, właśnie,
że nie niemego!!) świadka eksplozji bigbeatu w Krakowie i Nowej Hucie w
początkach lat 60. Cóż za piękny gest –
dla mnie szok i wielka, wielka radość.

Ocalić od zapomnienia – może się
uda? Na pewno się uda – dzięki
takim ludziom właśnie jak pan
Ryszard Wilk!
Dzisiaj „brzask” specjalny dla Pana,
Panie Ryszardzie, taki skromniutki, ale z
całego serca, jak potrafię najlepiej.
Wyczytałam, proszę Pana, że Pan grał w
Nowej Hucie w latach 1967 – 1969, więc
z mojego skromnego archiwum staram się
dla Pana wyciągnąć zdjęcia z tych lat!
Na początek jakże poważnie – PPR!
Zespół wojskowy, ale może to tylko
zmyłka („podpucha” jak mawia pewien
znajomy rock and rollowiec z Nowej
Huty) „chłopaków z tamtych lat” –
przecież jakoś trzeba było …
kombinować! Ale może się mylę, może to
prawdziwy zespół wojskowy, a nie big-beatowcy w mundurach na niby
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Bacznośc! Teraz
będzie solo ..
Foot Taper!!

Po „wojsku” obowiązkowo TPPR!
Kto gra?
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Wyczytałam, że miał Pan coś wspólnego z Jupiterami! Proszę, oto notka prasowa! Może
oczywiście, pomyliłam, ale trudno, Pan na pewno sprostuje – „na chwilę tu jestem i tylko
na chwilę, co dalsze przeoczę, a resztę pomylę ..”
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No i Pana fascynacja – The
Shadows w Polsce w 1965!
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A potem The Animals!
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No i twist – Let`s twist again!!! Najpierw Nowa Huta, potem Polska.
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Coś specjalnego dla Pana,
kolekcjonera gitar, właściciela
wspaniałej kolekcji tych
instrumentów!!!

Bardzo się cieszę, że znalazłam to
w moim archiwum!

370 Echo Krakowa 1965, nr 60,
str. 3

I zakończymy na roku 1970 i
naturalnie Nowej Hucie!
Może to Pan szaleje na parkiecie
na zakończenie roku szkolnego!
Ten drugi jest bardzo podobny do
Pana!

Głos Nowej Huty 1970, nr 27,
str. 4 (4-10 lipca)

Kiedy przeskoczysz, to i wtedy nie
mów hop. Zobacz najpierw w co

wskoczyłeś – jak mawiał mędrzec! Stwierdzam, że chyba warto było przeskoczyć – opory
Mistrza i pisać e-maile i e-maile do Niego – aż się złamał! I zagrały Ryszardy, a w
Kanadzie mieszka wspaniały, piękny człowiek – RYSZARD WILK!
To na koniec dla Pana i Pana pięknej małżonki „zaczarowany Konstanty”!
Dziękuję pięknie, Krystyna Downar

Niechaj tam inni księgi piszą. Nawet
niechaj im sława dźwięczy jak wieża studzwonna,
ja ksiąg pisać nie umiem, a nie dbam o sławę serwus, madonna.
Przecie nie dla mnie spokój ksiąg lśniących wysoko
i wiosna też nie dla mnie, słońce i ruń wonna,
tylko noc, noc deszczowa i wiatr, i alkohol serwus, madonna.
Byli inni przede mną. Przyjdą inni po
mnie,
albowiem życie wiekuiste, a śmierć
płonna.
Wszystko jak sen wariata śniony
nieprzytomnie serwus, madonna.
To ty jesteś, przybrana w złociste
kaczeńce,
kwiaty mego dzieciństwa, ty cicha i
wonna że rosa brud obmyje z rąk, splatam ci
wieńce serwus, madonna.
Nie gardź wiankiem poety, łotra i łobuza;
znają mnie redaktorzy, zna policja konna,
a tyś jest matka moja, kochanka i muza serwus, madonna.

