
AKTUALIZACJA (23. 08. – Cd „krzeczkowego” 

brzasku) 

Kiedy w listopadzie zeszłego roku pisałam ten brzask 

odezwało się wtedy sporo osób, które znały Józefa 

Krzeczka, rozmawiały z nim, chodziły na jego 

koncerty. Dlatego zostawiam ten brzask w takiej 

formie – jak był napisany ponad pół roku temu. 

Dodaję na początek tylko jedno zdjęcie, które 

dostałam od pani Ady Krzeczek, siostry stryjecznej 

Józefa Krzeczka. 

 

I powtórka z listopada 2010 roku: 

Piękny dzień! Nie spodziewałam się! Wiem, wszyscy 

wiemy, kim dla polskiego rocka był i jest Józef Krzeczek. „Dwudziestolatki” – hymn młodych 

ludzi lat sześćdziesiątych XX wieku. Ale to także cudowny człowiek, przyjaciel, prosty, 

uśmiechnięty. Musiał chyba lubić ludzi zwyczajnie – a to cecha – tak uważam – wyjątkowych 

osób. Napisałam „krzeczkowy” blask znaczy brzask (pomyłka, ale ją zostawiam, widocznie tak 

myślałam), bo uwielbiam „Dwudziestolatki” (zresztą Jerzy Fedorowicz senior ostatni zaśpiewał to 

„z głębi serca”, że tak powiem i aż chciało się żyć, prawda Mistrzu mój?:). Bo tak czułam. A tu 

pac – telefony, poruszyłam u wielu nowohuckich big-beatowców jakąś osobistą nutkę. Zresztą co 

ja będę strzępić język…. Pana Wacława Kraszewskiego ze Szczecina, kiedyś nowohucianina, 

perkusistę „Białej Gwiazdy”, pierwszego zespołu big-beatowego w 

Krakowie czyli w Nowej Hucie bardzo wzruszył tekst o „Józku”!  



Napisał tak (przeklejam to w całości, bo już chyba wiem, po co ja tworzę te brzaski – 

blaski nowohuckie. Dziękuję, panie Wacławie! To, co Pan powiedział i napisał potem, to 

dla mnie kosmos.  

 

 

 

 

 

 

 



No to ja dla Pana jeszcze coś – zakończenie tego wielkiego konkursu jazzowego, w 

którym zespół Józefa Krzeczka zajął 3 miejsce. Może rozpozna Pan jakiś muzyków, 

może inni 

rozpoznają: 

Echo Krakowa, 1956, 

nr 295, str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To radio Tesla, które Kolorowy Jazz i Józef Krzeczek wygrali w tym konkursie jazzowym. Ten drugi to 

Józef Krzeczek 

 

„Przekrój” i sam Marian Eile napisał o zespole Józefa Krzeczka: 

 



 „Jedną z najprzyjemniejszych popołudniówek w kraju ma Kraków. Nazywa się ona „Echo Krakowa”. I to 

„Echo” wraz z Polskim Radiem urządzili wielki (dla amatorów i nieamatorów) konkurs jazzowy. Jedni grali 

lepiej, drudzy słabiej, ale wszyscy przyjemnie i na przyzwoitym poziomie. Tak więc na dyplomy i 

magnetofonowe nagrody istotnie zasłużyli. Szczególnie sympatycznie zaprezentował się zespół z Nowej Huty. 

Ci chłopcy, plus-minu 18-letni, z ich be-bopek i rock and rollem byli naprawdę wdechowi. Także podobał mi 

się ambitny kwartet „Medium” oraz odkryty 

młody pianista Łukowiec. Zespół Drążka 

dostał I nagrodę, co sala przyjęła 

oklaskami. A więc w sumie impreza udana – 

i „Echo” oraz Radio słusznie z tego powodu 

zazierają nosa…” 

 

 

 

 

UTWORY JÓZEFA KRZECZKA!  

1. Agatko, pocałuj, słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek (śpiewa Maciej 

Kossowski) 

2. Augustynka, słowa Andrzej Tylczyński, muzyka Józef Krzeczek 

3. Dla młodych ten twist, słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek 

4. Dwudziestolatki , słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek 

5. Jak dobrze mi z tym, słowa Andrzej Tylczyński, muzyka Józef Krzeczek 

6. Krótki lot, słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek 

7. Nie zawsze musi być, (Nie zawsze musi być pochmurny dzień), słowa Włodzimierz Patuszyński, 

muzyka Józef Krzeczek 

8. O mnie się nie martw, słowa Kazimierz Winkler, muzyka Józef Krzeczek (śpiewa Kasia Sobczyk) 

9. Spotkamy się w piosence słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek 

10. Szkolny bal Włodzimierz Patuszyński Józef Krzeczek Maciej Kossowski C-C 

11. Mocne uderzenie słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek 

12. Zielone serce słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek 

13. Podamy sobie ręce (Józef Krzeczek - Włodzimierz Patuszyński) 

14. Piosenka i uśmiech słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Józef Krzeczek 



Dopisuję dwie nowe odkryte po audycji piosenki spółki Józef Krzeczek (muzyka) i Zbigniew Biegański 

(słowa):  

15. Złe spotkania 

16. Pusta uliczka 

I jeszcze śpiewaną przez Macieja Kossowskiego z warszawskimi Stompersami: 

17. To przez Ciebie 

Jeśli ktoś jeszcze zna jakieś inne utwory proszę pisać na forum!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamiętajmy o Józefie Krzeczku! Pewnie niepotrzebne zdanie, bo sądzę, że „ja mam 

dwadzieścia lat, ty masz dwadzieścia lat” będą nucić i 2050 i 2100 roku!!! 

Pozdrawiam, Krystyna Downar 

 

 

 

 



 


