
AKTUALIZACJA (06.11. – Był sobie jazz … w Nowej Hucie… a brzask 

nieco mi się spóźnił … prawie ciemny wieczór niedzielny) 

 

Ciąg dalszy roku 

1956  

Budujemy 
socjalizm, 1956, nr 
89, s. 5 

To ciekawe, że na 
22 lipca (przecież 
wówczas oficjalne 
święto państwowe) 
w tej „okropnej” Nowej Hucie grano jazz (orkiestra legendarnego saksofonisty Charlesa 
Bovery’ego. To jazzband znany już przed drugą wojną światową. Z Czech przyjechał do 
Warszawy w 1942 r.) 

 

 

Budujemy socjalizm, 1956, nr 
147, s. 1 

 

Już w 1956 r. pisano w 
Nowej Hucie o rock and rollu! 
Co prawda przestrzegano, że 
można być przy tej muzyce 
zaatakowanym nożem albo 
doznac bolesnych kontuzji, ale 
co tam … 

 



I jeszcze dokończenie artykułu Lesława Lica z „Jazzu” 
nr 2 z 1956 r. o „królestwie synkop” w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment o Nowej Hucie: 

Poza tym istniej jeszcze w Krakowie cała 
Masza najrozmaitszych sekcji rytmicznych z solistami, zespołów aranżowanych i innych, 
które usiłują – nie raz z powodzeniem – dobierać się do „królestwa synkop”. Sporo takich 
zespołów istnieje np. w Hucie im. Lenina. Ostatnio otrzymałem propozycję opiekowania 
się jedną ze wspomnianych orkiestr. Sądzę, że może to być ciekawa praca. 

Który nowohucki zespół jazzowy prowadził Lesław Lic? 

I co? Piękna, jazzowa Nowa Huta roku 1956. Trzeba pamiętać, że ten rok to bardzo dobry 
rok dla polskiego jazzu. Po okresie „katakumbowym” powstawały zespoły jazzowe prawie 
hurtowo, pojawił się pierwszy numer ilustrowanego czasopisma „Jazz” Józefa Balceraka, a w 
Sopocie, w sierpniu, jazz zawładnął plażą i miastem – to I Festiwal Jazzowy!  

Nowa Huta nie była tu więc jakimś rarogiem muzycznym!  

Jazz to wolność. Dave Brubeck odwiedzający nieco później Polskę (1958 r.) powiedział: 
"Kiedy tylko następowała w Europie jakaś dyktatura, delegalizowano jazz. A kiedy tylko 
powracała tam wolność, jazz wracał razem z nią." Wtedy, w 1958 r, - dodawał Brubeck - w 
Polsce słowo "wolność" "było na ustach wszystkich, z którymi przyszło nam się wtedy spotkać". 
I to dotyczyło także Nowej Huty, tego socjalistycznego eksperymentu. 

W Nowej Hucie też powstało kilka zespołów działających przy ZDK HiL, DK 
Budowlanych i Ognisku Młodych ZMS. To: MODERN SEKSTET, KOLOROWY JAZZ, grupa 
jazzistów (takiego określenia używano – mnie się podoba) pod kierownictwem Henryka Figla 



(ojca znanego polskiego kompozytora Piotra Figla, również w początkach swojej kariery 
częstego gościa w Nowej Hucie – KD), TADDY JAZZ I JAZZ PLASTIK. 

Znam niecały skład tylko Kolorowego Jazzu. Ktoś wie coś o pozostałych zespołach? 

Jeszcze jedno wydarzenie roku 1956, w którym nowohuccy „jazziści” święcili sukces:  
„Echo Krakowa” oraz krakowska rozgłośnia Polskiego Radia ogłosiły wielki konkurs 
instrumentalistów i zespołów jazzowych i rozrywkowych. Finał odbył się już w styczniu 1957 r. 

KALENDARIUM: 

ROK 1955 

1. 27 listopada 1955 – pierwszy koncert quasi jazzowy w Domu Młodego Robotnika 

2. 7 grudnia 1955 – koncert zespołu Andrzeja Kurylewicza i Wandy Warskiej w sali 
Zespołu Pieśni i Tańca na os. C-2 (obecnie os. Górali) 

3. 17 grudnia 1955 – ponownie Andrzej Kurylewicz i Wanda Warska, także Zbigniew 
Cieplik na harmonijce ustnej (sala Teatru Ludowego). 

ROK 1956 

4. Maj 1956 - koncert autorstwa Stanisława Florka „Kombinat humoru, piosenki, jazzu i 
tańca” 

5. Czerwiec 1956 – zespół rytmiczny ZDK HiL gra jazz w Ostrawie (w tym zespole na 
pewno grał Józef Krzeczek, 
kto jeszcze – na razie nie 
wiem, może ktoś wie?) 

6. 24 lipca w Nowej Hucie 
koncert m.in. orkiestry 
jazzowej Charlesa Bovery – 
oczywiście Hala Garaży! 

7. Październik – grudzień - 
konkurs instrumentalistów i 
zespołów jazzowych i 
rozrywkowych „Echa Krakowa” 

oraz Polskiego Radia Kraków.              CDN 

W 1956 r. to także początek Delikatesów nowohuckich istniejących do dzisiaj – prawie tak 
samo tam jest dzisiaj! 

Pozdrawiam, Krystyna Downar 


