AKTUALIZACJA (18. 04. 2011 R – „zielono mam w głowie i fiołki w niej kwitną” … czyli
słoneczny brzask wiosenny w Nowej Hucie)
No zielono mam w głowie! Bardzo przepraszam! Specjalnie dla
pana Stanisława Alkera (bo dopiero po napisaniu brzasku
odkryłam wpis na forum – o forum czytaj niżej!)
http://www.youtube.com/watch?v=z8WnUEnpuSw&feature=grec_index
(pewnie wtedy, w 1965 roku, zagraliście to równie pięknie jak Ryszardy)

To nie są Ryszardy! To
kto?
Pan Stanisław Alker mnie
oświecił (poprzednia uwaga
pochodziła od przeuroczej Pani
z Komisji Rewizyjnej
Nowohuckiego Stowarzyszenia
Muzycznego „Jazz & Beat &
Rock”).

Teraz cytat z Forum:
„Zdjęcie zostało zrobione w 1965 roku. w zespole " Pieśni i Tańca "podczas wieczorku tanecznego.
Jest to zespół " Czarne Diamenty "

od lewej: Ryszard Murak, Stanisław Alker, Wiesław Kuśnierz i Zdzisław
Raczyński.
A było to tak: Podczas wieczorku tanecznego zespół " Ryszardy " udostępnił nam sprzęt muzyczny i
gitary, abyśmy mogli zaprezentować utwory z naszego repertuaru. Zagraliśmy wtedy (pamiętam jak
dzisiaj 6 utworów), miedzy innymi utwór grupy " The Fenders " - Rise and Fall of Flingel Bunt, który
grał też zespół " The Shadows ". Po otrzymaniu oklasków, zeszliśmy ze sceny, dziękując " Ryszardom
"za udostępnienie sprzętu muzycznego.”
Pięknie dziękuję za informację!
MISTRZU MÓJ NOWOHUCKI!
Proszę mi nie imputować, że nie studiuję strony www.ryszardy.pl
W poszukiwaniu tego zdjęcia – brzaski tworzę od 3 rano!!! Prawie jak przodownik, przekraczam normę
o 1500%:)
Klikam „Czarne Diamenty” i nie ma takiego zdjęcia!!! Więc skąd, ja, góralka spode Żywca, mam
wiedzieć? W 1965 roku to ja zbierałam borówki pod Magurką)) Chociaż trochę już rozpoznaję
twarze, ale to jeszcze za mało!
A co do Forum – jako ta emerytka lubię porządek! A na tym forum – to wątków 150, jeden
podobny do drugiego i trudno szybko się zorientować, czy ktoś coś napisał czy nie! Proszę to
jakoś zbudować po … ludzku!
Czerwona ze wstydu pozdrawiam nieśmiało, Krystyna Downar

