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No To Co - Прекрасная ночь (Prekrasnaya Noch) [1973]

  

    01. Прекрасная ночь (Blednie noc)  02. Когда угаснет день (Gdy gaśnie dzień)  03. Дядя
Героним (Wujek Hieronim)  04. Вижу тебя среди зелени полей (Widzę cię w zieleni pól)  05.
Конец дружбы (Koniec przyjaźni)  06. Проказы Луны  (Igraszki księżycowe)  07. Я пошел
горой (Poszedłem górą)  08. Осень без дождя (Jesień bez deszczu)  09. Прекрасное время
(Taki czas)  10. Заботься о своих делах (Pilnuj swoich spraw)  11. Мои воспоминания (Moje
wspomnienia)    Bogdan Borkowski - guitar, vocal;  Jerzy Grunwald - vocal;  Edward Jugo -
percussion;  Aleksander Kawecki - drums;  Jerzy Krzemiński - guitar, vocal;  Czesław Mogiliński
- bass guitar, vocal;  Michał Potępa - vocal;  Jerzy Rybiński - bass guitar, vocal;  Jan Stefanek -
organ, piano, vocal    

 

  

Grupa Skifflowa No To Co – polski zespół wokalno-instrumentalny, łączący polski folklor z
muzyką skifflową i bigbitem. Zespół No To Co powstał w Łodzi w sierpniu 1967 r. Grupa
zadebiutowała, jeszcze bez nazwy, 5 grudnia 1967 r. podczas programu telewizyjnego;
Młodzieżowy Klub Piosenki „Po szóstej”, zwracając uwagę widzów oryginalnym repertuarem
łączącym folklor z muzyką skifflową. Na konkurs na nazwę zespołu, ogłoszony podczas
występu telewizyjnego, napłynęło kilka tysięcy propozycji. Ostatecznie wybrano nazwę No To
Co i Piotr Janczerski (pełna nazwa: Grupa Skifflowa No To Co i Piotr Janczerski, od 1970 r. –
No To Co i Piotr Janczerski). Warto dodać, że już w chwili debiutu repertuar zespołu składał się
z kilkudziesięciu utworów, z których większość stała się przebojami, jakie nuciła cała Polska:
m.in. „Gwiazdka z nieba”, „Żegnaj Tom”, „Alleluja”, „Kocham swoje miasto”, „Wiązanka
Mazowsza i Śląska”, „Nikifor”, „Z tamtej strony lądu”, „Zabawa w naszym mieście”, „Gdy się
żenił wiatr z chmurami”.

  

Lata 1968-1970 to najlepszy okres w karierze grupy No To Co. Zespół często koncertował w
kraju i za granicą m.in. Francja, Węgry, Czechosłowacja, ZSRR, Bułgaria, Rumunia, USA,
Kanada, RFN, i Wielka Brytania. Formacja wystąpiła na III Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w
Kołobrzegu gdzie zdobyła nagrodę za piosenkę „Gdy chciałem być żołnierzem”oraz wyróżnienie
za utwór „Pod okienkiem”; na V Festiwalu „Bratysławska Lira”; VIII Krajowym Festiwalu Piosenki
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Polskiej w Opolu; na X Młodzieżowym Festiwalu Piosenki w Sopocie; i również na festiwalu
„Folk Country” w Pradze. 18 stycznia 1969 r. --- polskaestrada.com
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