
AKTUALIZACJA (03.02. 2011 – „stowarzyszeniowy” nowohucki brzask) 
No to się zorganizowaliśmy! Chyba!  
Zebranie założycielskie Nowohuckiego Stowarzyszenia Muzycznego „JAZZ & BEAT 
& ROCK” odbyło się w Szkole Podstawowej nr 82 na os. Kalinowym 17. 
Przeszliśmy – mam nadzieję! – właściwie drogę formalną – przegłosowane, 
zatwierdzone. Teraz prawnik sprawdzi, czy dobrze – no i do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Rejestracja trwa ok. 2 miesięcy. Więc teraz czekamy! Ale nie 
bezczynnie – pracujemy nad lokalem, przygotowujemy list intencyjny do różnych 
instytucji i firm  z prośbą o wsparcie finansowe. Przygotowujemy projekt na 50-
lecie krakowskiego big-beatu – „Wszystko zaczęło się w Nowej Hucie”.  
A teraz kto był? 
Jesteśmy zaszczyceni, że członkiem Stowarzyszenie jest Pani Dyrektor Wiesława 
Wykurz z Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida z os. Górali. To tym bardziej 
ważne, że ta instytucja jest bezpośrednim spadkobiercą Zakładowego Domu 
Kultury Huty im. Lenina, gdzie wszystko się zaczęło. 
Pani Wiesława Wykurz zgodziła się także być członkiem Zarządu. Pięknie 
dziękujemy! 

Jest dla nas niezwykle życzliwa – udostępniła nam adres: 
Nowohuckie Stowarzyszenie Muzyczne ‘JAZZ & BEAT & ROCK” – siedziba:  

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, 31-959 Kraków, os. Górali 5! 
A oto lista członków- założycieli Stowarzyszenia (kolejność wg listy, na której się 
wpisywano – najpierw Panie): 

1. Jolanta Kwiecień-Wcisło – słynna „Biedroneczka” z Nowej Huty, 
2. Jolanta Brożek – żona pana Józefa Brożka, kronikarza Nowej Huty (chodząc 

po archiwach, czytelniach nie ma miejsca, dokumentu, gdzie nie spotkałabym 
podpisu „tekst i fot. Józef Brożek”), 

3. Halina Biernat – fanka Ryszardów, 
4. Justyna Sikora – zaprzyjaźniona z Ryszardami, 
5. Krystyna Downar – autorka „brzasków” nowohuckich na stronie 

WWW.ryszardy.pl 
 
I Panowie (wg kolejności wpisania się na listę):  

6. Piotr Nitecki – „pierwszy dj Nowej Huty” z roku 1959 z piwnicy pod 
cukiernią Markiza na Placu Centralnym, elektronik, który marzy o założeniu 
archiwum muzycznego przy Stowarzyszeniu, 

7. Henryk Kazimierski – nowohucianin, gorący zwolennik Stowarzyszenia, bardzo 
zasłużony dla różnych inicjatyw społecznych promujących Nową Hutę, 

8. Ryszard Szczudłowski – no po prostu mój Mistrz Nowohucki 
(WWW.ryszardy.pl), 

9. I całe Ryszardy – Jerzy Szwejkowski – gitara basowa, 
10. Eugeniusz Górski – ech, ta perkusja z Salonu Muzycznego na Alei Róż 

z 1966 r., 



11. Stefan Rzytki – wokalista, 
12. Jerzy Zieliński – Skalpele, no i znakomity głos „barda nowohuckiego”, 
13. Stanisław Florek – HONOROWY PREZES STOWARZYSZENIA, 

człowiek-orkiestra z Nowej Huty, prezes Nowohuckiego Jazz Klubu 
powstałego formalnie w 1957 r., 

14. Andrzej Bogunia-Paczyński – krakowskie zespoły big-beatowe „Trefle”, 
„Kwaśne mleko”, najlepszy znawca historii krakowskiego (i nie tylko) – 
ogólnie rzecz ujmując – rocka! (big-beat, rock and roll, rock – z tymi 
nazwami trzeba będzie się zmierzyć!), 

15. Zygmunt Zieliński – znakomity gitarzysta m.in. w kultowym krakowskim 
zespole Wiesława Dymnego „Szwagry”, 

16. Marcin Limanowski – kompozytor, gitarzysta, założyciel „Trefli”, 
17. Jacek Szepan – „Zdrój Jana”, właśnie wychodzi nowa płyta z 

nieznanymi dotąd utworami tego zespołu, prekursora muzyki psychodelicznej, 
nowatora w historii polskiego rocka, 

18. Paweł Jagło – kierownik Oddziału „Dzieje Nowej Huty” Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, mamy nadzieję na współpracę, owocną 
współpracę (przy okazji polecam wystawę na os. Słonecznym „Nowa Huta 
1949+” – znakomita historia w pigułce Nowej Huty). W maju otwarcie 
wystawy „Historia muzyki w Nowej Hucie 1950 – 2000), gdzie – jak sądzę – 
dużo miejsca zajmie jazz i big-beat, 

19. Andrzej Papież – nowohucianin, sympatyk big-beatu i Jerzego 
Zielińskiego za jego płytę „Na strunach gitary”, 

20. Kamil Gaj – młody człowiek z Nowej Huty, ogromna nadzieja 
Stowarzyszenia na znakomite działania – dziękuję pięknie, panie Kamilu, 

21. Jerzy Grzeszczuk – zespół „Fantom” z os. Sportowego, „skarb 
organizacyjny” Stowarzyszenia, pan Jerzy przygotował wszystkie dokumenty 
do rejestracji – więc jakby coś – to ON! 

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano następujące osoby: Wiesława Wykurz, 
Stefan Rzytki, Kamil Gaj, Andrzej Bogunia-Paczyński, Krystyna Downar. 
 
LOGO STOWARZYSZENIA, którego autorem jest Jerzy Grzeszczuk 
zamieszczone na stronie! 
 
Na zebraniu byli także goście, którzy deklarowali współpracę ze 
Stowarzyszeniem: 
- pani Wiktoria Fedorowicz, klub „Kuźnia” Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, 
- pan Jacek Kopczyński, niezwykły gość, elektronik, twórca aparatury dla 
zespołów big-beatowych, o! kiedyś to była sztuka zrobić wzmacniacz albo gitarę, 
które nie były dostępne na rynku. Młodzi ludzie mogliby się dużo nauczyć od pana 
Jacka! 



- pan Sukiennik – także sympatyk Ryszardów, bywalec wszystkich ich koncertów 
po reaktywacji, dziękujemy! 
 

 
 
Plany Stowarzyszenia są – a jakże – piękne! 
Ale czasy trochę inne niż te na zdjęciach! 
Trzeba zakasać rękawy i zabrać się do … 
poszukiwania sponsorów – mecenasów 
kultury.  
A wtedy będziemy zapraszać na festiwal, 
koncert, spotkanie, wystawę! Zmienimy to – 
„BAWIMY SIĘ RAZEM” w Nowohuckim 
Stowarzyszeniu Muzycznym „Jazz & Beat & 
Rock”!! Oby! 
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„JAZZ & BEAT & 
ROCK” otwarte! 

 
 
 
Pozdrawiam, Krystyna Downar 

 


