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Zespół wokalno-instrumentalny "Romeo75" powstał jesienią 1975 roku. Pierwszy skład to:
Stanisław Klimek z Łowiska (perkusja), Jerzy Łątkowski z Cholewianej Góry (akordeon, śpiew),
Janusz Partyka z Prusiny (gitara basowa), Władysław Chmiel z Górki (saksofon altowy) oraz
Edward Konior założyciel grupy (gitara prowadząca, śpiew). Pierwsze kroki muzycznej
przygody stawialiśmy w Urzędzie Gminy w Kamieniu, gdzie poznałem Jurka Łątkowskiego
grającego na akordeonie. Był on pracownikiem Służby Rolnej, a ja referentem d/s rolnych. W
godzinach, kiedy Naczelnik Gminy p. Józef Czubat wyjeżdżał służbowo do Rzeszowa,
opuszczaliśmy stanowiska pracy i na piętrze w świetlicy aranżowaliśmy pierwsze utwory na
akordeon i gitarę. Kilkakrotnie przyłapano nas na zaniedbywaniu obowiązków urzędniczych,
toteż zamieniliśmy siedzibę na polną kuchnię w gospodarstwie mego ojca Franciszka Koniora
(nie było jeszcze GOK-u).

Edward Konior

Powoli zespół wzbogacał instrumentarium, gdyż doszedł Janusz, Władek i Staszek. Próby
robiliśmy codziennie od 18 do 22, by coraz bardziej wzbogacać repertuar. Pierwszy występ
publiczny odbył się na imprezie „andrzejkowej” w klubie „Rolnika” w Mazurach gmina Raniżów.
Kolejne to: dancing dla elity w kawiarni GS-u, sylwester w remizie OSP Nowy Kamień, a później
zaczęły się już wesela trwające niekiedy trzy dni w tygodniu. Wzbogaciliśmy i odnowiliśmy
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instrumenty. Staszek kupił nową perkusję, Janusz gitarę basową o nazwie „Romeo”( stąd też
nazwa zespołu), Jurek organy, a ja przywiozłem z Czechosłowacji gitarę „Jolana Tornado”,
którą ukradziono mi na jednym z wesel. Zasięg imprez obsługiwanych przez zespół to szeroki
wachlarz od Stalowej Woli po Rzeszów i od Leżajska po Kolbuszową. Po kilku latach
wspólnego grania w pierwszym składzie odszedł od nas Władek Chmiel, a zastąpił go Staszek
Kida z Łowiska (saksofon tenorowy, trąbka) grający wcześniej w wojskowej orkiestrze dętej w
Nisku. Wzbogaciło to brzmienie zespołu i repertuar konsultowany przez pana Jana Babulę muzyka z Rzeszowa.

Kiedy powstał Gminny Ośrodek Kultury, a ja objąłem stanowisko dyrektora, zespół przeniósł
się na scenę tego obiektu i prawie na każdej imprezie uczestniczył w rozwoju kultury gminy
Kamień, reprezentując ją na wielu imprezach okolicznościowych, konkursach i przeglądach.
Zawirowania stanu wojennego przerwały działalność grupy, której później nie dało się już
odbudować. Nic innego mi nie pozostało jak stworzyć nowy zespół przy Ośrodku Kultury z
którym grałem jeszcze kilka lat, mile wspominając „Romeo75”.

Kamień, listopad 2021 r.

Edward Konior
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