
AKTUALIZACJA (18.11. – Był sobie jazz … w Nowej Hucie… brzask 

nowohucki jak to brzask … sobie nadal kombinuje) 

Nowohuckie Stowarzyszenie Muzyczne „Jazz&Beat&Rock” jest już po 

szoku rejestracyjnym! Mamy Regon, niedługo będzie NIP i konto. I już teraz staramy się o lokal 

na realizację celów statutowych! To ogromny problem – lokal musi być dostępny bez problemów, 

będzie można w nim huknąć rock and rolla (żeby nas nikt nie spostponował za to!), jednocześnie 

jesteśmy na razie Stowarzyszeniem nie finansującym się (prosto rzecz ujmując – nie mamy 

pieniędzy jeszcze!). Ale oferujemy uczty muzyczne! I gdzie tu taki lokal znaleźć? Skoro 

zamykają nawet Stylową??? Będziemy szukać sprzymierzeńców, przyjaciół, którym nieobojętne 

będą nasze działania!!!  

Statut dostępny na stronie www.ryszardy.pl w zakładce J&B&R.  

Na razie pewny jest muzyczny wieczór świąteczny. Pracują nad nim big-beatowcy – głównie 

Jerzy Zieliński. A pewna data – to 21 stycznia 2012! Nie było nas – to w 2011 r. nie było 

jubileuszu 50-lecia big-beatu w Krakowie. Za to będzie 51 – lecie!!! 

21 stycznia 2012, godzina 16, klub Wersalik, os. Ogrodowe – zapraszamy na Krzeczkowy 

wieczór taneczny. Józef Krzeczek będzie grał, a my będziemy go wspominać i opowiadać o nim i 

… tańczyć! Twista, rock and rolla itp. Jejku – no super, emerytka i twist Pogotowie musi być w 

pogotowiu) 

1 Maja 1957 – to nie tylko Kolorowy Jazz Józefa Krzeczka, ale także Błękitny Jazz. To bardzo 

dobra orkiestra kierowana przez Ryszarda Damrosza. 

 

 

Oj, i trzeba powrócić do roku 
1956 – bo znalazłam jeszcze 
informację innych koncertach 
jazzowych w Nowej Hucie! Czyli 
uzupełniam kalendarium 1956! 

 

 



Echo Krakowa 1956, nr 48, 26 II, str. 3 

Tutaj zapowiedź. 

 

A o koncercie pisałam już wcześniej! 

 

 

 

 

 

I jest problem! Nie wiem, co to ta sala ZS „Gwardia”! 
Mistrzu mój nowohucki, proszę mi objaśnić! Bo jeśli ją 
przypisać Nowej Hucie – to w 1956 r. muszę dopisać 
Nowej Hucie jeszcze koncerty orkiestry jazzowej Karola 
Vlacha. To co? Mam grać?:)))))))) dla Nowej Huty? 

 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 
86, 11 IV, str. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W czerwcu 1956 r. 
Turniej Jazzu – też Hala 
Gwardii! 

 

 

 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 
134 ,8 VI, str. 1 

 

 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 134 ,8 VI, str. 1 

 

A tam! Przypisuję to Nowej Hucie – skoro napisali: „W Nowej 
Hucie w hali Gwardii” to przecież 
gdzieś tutaj ta sala/hala musiała 
być! 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 138 ,13 VI, str. 5 

 

 

 

 

 



 

 

Czyż to nie uroczy obrazek? Aj, gdzie ci 
dżentelmeni swingujący?:) 

 

 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 159 ,str. 5 

 

 

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. Luty 1956 (2 lutego) - Usłyszymy urocze piosenki francuskie i polskie w wykonaniu 
milutkiej Michel Balard, Polski z Francji, która powróciła do ojczyzny i tym razem 
śpiewa przy akompaniamencie pierwszego prawdziwie jazzowego zespołu 
nowohuckiego, wychowanków ZDK…. Koncert w ramach powstałej właśnie Estrady 
przy Teatrze Ludowym – kierownik artystyczny Jerzy Horecki. 

5. 5 marca 1956 – koncert „Błękitnego jazzu” w hali sportowej ZS „Gwardia” 
oklaskiwało ponad 5 tys. Robotników Huty im. Lenina 

6. 12 kwietnia – koncert Zespołu Estradowego z Morawskiej Ostrawy 



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

8. 9 czerwca 1956 r. „Turniej jazzowy” w hali ZS „Gwardia” z udziałem zespołu 
„Drążek i Pięciu” z Krakowa, zespołu Władysława Kowalczyka z Warszawy i 
zespołu Jerzego Grzewińskiego z Poznania. Wystąpiła także Jeanne Johnstone. 
Zapowiadał Leszek Herdegen. 

9. 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?) 

10. 3, 4, 5 lipca – koncert orkiestry jazzowej Karola Vlacha w hali ZS 
„Gwardia” w Nowej Hucie. 

11. 24 lipca w Nowej Hucie koncert m.in. orkiestry jazzowej Charlesa Bovery – 
oczywiście Hala Garaży! 

12. Październik – grudzień - konkurs instrumentalistów i zespołów jazzowych i 
rozrywkowych „Echa Krakowa” oraz Polskiego Radia Kraków.  

ROK 1957 

13.  22 lutego 1957 – jam-session w Nowohuckim Klubie Jazzowym prowadzonym przez 
Stanisława Florka. Występują zespoły nowohuckie: Kolorowy jazz, Modern Sekstet, 
zespół kierowany przez Henryka Figla, Taddy Jazz, Jazz-Plastic. Gościnnie: Andrzej 
Kurylewicz, Lesław Lic, Andrzej Trzaskowski i inni.  

14. Marzec – zmiana lokalu ZDK – z ulicy Bulwarowej, z Domu Młodego Robotnika 
przenosi się do Domu Młodego Hutnika, os. C-2 Południe. 

15. 7 kwietnia – impreza w Klubie Jazzowym (DMR? Czy Ognisko Młodych ZMS?) – 
grają: Kolorowy Jazz, Melodix, Andrzej Trzaskowski, Wojciech Karolak, Jan 
Byrczek, Jan Chmielewski i inni goście z Krakowa (Kto?) 

16. 11 kwietnia – orkiestra Glenna Millera gra w Filharmonii, potem jam-session w Yacht 
Klubie przy ul. Zwierzynieckiej – obecny m.in. Stanisław Florek, szef właśnie 
powstałego oficjalnie Nowohuckiego Klubu Jazzowego. Zaś solo na trąbce gra wtedy 
Józef Krzeczek. 

17. 1 maja – koncert „Kolorowego jazzu” na placu obok kina Świt 

18. 1 maja – dom kultury ZBM (co to za skrót?) – koncert orkiestry „Błękitny jazz” 

CDN 

Pozdrawiam, Krystyna Downar 


