
AKTUALIZACJA (19. 11.2010 R – króciutki brzask nowohucki)

Ja na chwilkę tylko. Zbieram materiały i w trakcie tych peregrynacji usłyszałam piękną historię 
o Józefie Krzeczku. Nowohuckie są korzenie (dokładnie Centrum A) tej znakomitej postaci 
polskiego rock and rolla, więc od razu donoszę:
Otóż w kwietniu 1957 roku przyjechała do Polski orkiestra Glenna Millera, zresztą 
reaktywowana przed rokiem pod kierownictwem perkusisty Raya McKinleya. Koncertowała w 

Warszawie, 
Łodzi, 
Krakowie i 
Katowicach. 

Amerykańscy muzycy byli zaskoczeni i zadziwieni gorącym przyjęciem, zaproszeniami na jam 
session i w ogóle zainteresowaniem Polaków jazzem. Ale to przecież okres, kiedy w Polsce 
wszyscy muzycy, którzy  przyjechali z Zachodu (nie tylko jazzmani) mieli zapewnione powodzenie 
u publiczności. 

Nawet w Nowej Hucie „Budujemy socjalizm” o tym napisał!

39  Budujemy socjalizm, 1957, nr 45, str. 3

Po koncercie w Filharmonii odbyło się jam session w Yacht Klubie (wtedy mieścił się tam 
krakowski Jazz Klub, to chyba była ulica Zwierzyniecka). Podczas tego wieczoru Józef Krzeczek 



zadziwił wszystkich – trzeba pamiętać, że ten młody człowiek nie miał wówczas jeszcze nawet 
18 lat! Wyskoczył na środek i zagrał solo na trąbce. Krakowscy muzyki byli w osłupieniu. Po 
pierwsze nikt nie przypuszczał, że Józef gra na trąbce – w swoim zespole „Kolorowy jazz” 
działający przy Domu Kultury Budowlanych w Nowej Hucie na os. Willowym grał na fortepianie, 
akompaniował innym na fortepianie, a tu naraz trąbka. Ale po drugie – jak zagrał! Z ogromnym 
impetem, zero tremy, zdecydowanie i przepięknie! Wszyscy obecni byli zdumieni, „padli na 
kolana” – to określenie osoby, która to opowiadała i była obecna na tym jam session. 
Amerykańscy członkowie orkiestry Millera także patrzyli z uznaniem na młodego człowieka. 

Idę na poszukiwania – może ktoś gdzieś odnotował to owe jam session po koncercie orkiestry 
Miller! A może ktoś zna takie właśnie nowohuckie historie muzyczne z lat 1950 – 1975? Proszę, 
podzielcie się nimi!
To tak szybciutko jeszcze jedna niewyjaśniona historia. Mistrz mój nowohucki (jak ktoś nie wie 

jeszcze to mowa oczywiście o panu Jerzym (ups!!!) RYSZARDZIE SZCZUDŁOWSKIM) 



twierdzi, że to nie są Ryszardy mimo zdecydowanego stwierdzenia dziennikarza pod zdjęciem. 
Rozmawiałam z panią Jolantą Doniec – Pani z kolei oznajmiła, że pamięta takie śpiewanie w 
akademiku. No to kto to, co to, jak to?

181Głos Nowej Huty, 1965, nr 29, str. 5

Andrzejki się 
zbliżają? Czy 
w tym roku 
będą także w 
„Ognisku 
Młodych”?? 
Gdzie można 
dostać bilet w 
Nowej Hucie 
na takie np. 
Andrzejki? 
Jak ktoś wie, 
to proszę 
donieść 
brzaskom!!!!

242 Głos Nowej 
Huty, 1967, nr 49, 
strona ostatnia

Pozdrawiam 
wszystkich, którzy 
się wybierają w 
Nowej Hucie na 
Andrzejki, 
(wszystkich innych 
także) Krystyna 
Downar


