
AKTUALIZACJA (22. 08. 2011 – „Krzeczkowy” brzask nowohucki – powtórka)  

Wczoraj minęło 20 lat od śmierci Józefa Krzeczka. W 

radio.liryczni pl pan Kazimierz Wlekły przygotował piękną 

audycję wspomnieniową o tym kompozytorze, 

multiinstrumentaliście, nowohucianinie, pięknym człowieku. 

Skąd pan Kazimierz ma takie nagrania? Aj jaj! Audycję 

można pobrać: 

http://sentimento.pl/pliki/2011.08.22.mp3 

A ja pozwalam sobie przypomnieć dwa „krzeczkowe” brzaski z listopada ubiegłego roku. 

W czerwcu 2009 roku Andrzej Bogunia-Paczyński tak pisał w Gazecie Wyborczej:  

„Jeżeli o Franciszku Walickim mówi się, że był ojcem polskiego big-beatu, to Przemysława 

Gwoździowskiego i Józefa Krzeczka, dwóch pierwszych kierowników muzycznych, liderów i 

frontmanów (lub jak kto woli - przodowników) zespołu Czerwono-Czarni, trzeba by nazwać ojcami 

chrzestnymi kilku przynajmniej najsławniejszych wykonawców tej muzyki... ... czyli Heleny 

Majdaniec, Karin Stanek, Katarzyny Sobczyk, Michaja Burano, Wojciecha Gąssowskiego, Piotra 

Pułaskiego, Wojciecha Kędziory (Kordy), Krzysztofa Klenczona, Czesława Wydrzyckiego (Niemena). 

To właśnie Gwoździowski i Krzeczek, podejmując i realizując ogólnopolską akcję "Czerwono-Czarni 

szukają młodych talentów" doprowadzili do ich odkrycia, asystowali przy narodzinach przyszłych 

gwiazd i pomagali im stawiać pierwsze kroki na estradzie. (…) 

Józef Krzeczek (3 XI 1939 - 22 VIII 1991) 

 

Skład "krakowski" Czerwono-Czarnych nie przetrwał długo - najpierw opuścił zespół, już podczas 

grania w Kongresowej, T. Śpiewak, zastąpił go pianista jazzowy Krzysztof Sadowski, ale i on odszedł 

po trzech miesiącach. I wtedy pojawił się ściągnięty przez Gwoździowskiego multiinstrumentalista 

Józef Krzeczek z Nowej Huty. 

Urodził się w Zabłociu, w gminie Biskupice pod Wieliczką. (To – jak już wiemy – jest błędna 

informacja – urodził się w Zabłociu, ale tym na Wołyniu koło Kowla). Na początku lat 50-tych 

zamieszkał w Nowej Hucie, tu chodził do XIV Liceum Ogólnokształcącego (dziś XI LO). Tak 

wspominał Krzeczka inż. Piotr Nitecki, jego szkolny kolega (pierwszy disc-jockey Nowej Huty, 

współtwórca Piwnicy pod "Markizą", 1959): "Józek był niesłychanie utalentowany muzycznie, grał na 

każdym instrumencie, który mu wpadł w ręce. (...) Najwięcej radości sprawiał nam swoimi 

improwizacjami na pianinie, które stało na korytarzu, zresztą zamknięte na kłódkę. Wszelkimi 



sposobami próbowaliśmy je otworzyć, żeby Józek mógł zagrać. Doprowadzało to do ciągłych scysji z 

panią woźną, której to granie się nie podobało, krzyczała, że on w ogóle nie umie grać To był rok 1957, 

1958. Józek pochodził ze wsi, z biednej rodziny, pianina w domu to na pewno nie miał To był taki 

Janko Muzykant, który trafił szczęśliwie na sprzyjające warunki, na grunt budującej się wtedy Nowej 

Huty". Istotnie, już na początku pobytu w Nowej Hucie Krzeczek trafił do Zakładowego Domu 

Kultury Huty im. Lenina, by uczyć się tam gry na akordeonie. Swoimi niezwykłymi zdolnościami 

szybko zwrócił na siebie uwagę: "Dowiadujemy się, że w zespole Zakładowego Domu Kultury HiL 

grają bardzo utalentowani młodzi chłopcy (...). Józef Krzeczek ma dopiero 15 lat, a zarówno na 

fortepianie, jak i akordeonie gra "jak stary". Kocha muzykę i poświęca się jej z zamiłowaniem - pisał w 

1955 r. reporter tygodnika "Budujemy socjalizm". W tym samym roku ten niespełna 16-letni 

fenomenalnie utalentowany akordeonista i pianista z Nowej Huty zadebiutował na Festiwalu 

Młodzieży w Warszawie, a nawet zagrał z orkiestrą Mazurkiewicza w stołecznym Bristolu! "Grał jazz 

na akordeonie - wspomina b. męża Mirosława Pol-Krzeczek w rozmowie z M. Gaszyńskim. - Gdy miał 

trzy lata, rodzice kupili mu guzikówkę. Jeszcze nie znając nut, grał na weselach w Proszowicach. 

Chodził do ogólniaka i do szkoły muzycznej w Krakowie [dodajmy: uczył się gry na skrzypcach pod 

kierunkiem prof. Eugenii Umińskiej - przyp. A. B.]; Do Czerwono-Czarnych zaprosił go Przemek 

Gwoździowski, przedtem grali razem w Nowej Hucie w zespole pod nazwą Kolorowy Jazz ( ) Było 

wtedy w zespole dwóch liderów - Przemek i Józek...".  

Gwoździowski i Krzeczek spotkali się w Jazz Klubie Nowa Huta, grali ze sobą wielokrotnie w różnych 

zespołach, najdłużej w Kolorowym Jazzie, a potem w Hot-Combo. Kiedy wiosną 1961 r. Krzeczek 

otrzymał od przyjaciela propozycję dołączenia do C-C, związany był kontraktem z kawiarnią Nowy 

Świat, grał więc z zespołem tylko dorywczo. Od początku stycznia 1962 r. został już jednak stałym 

pianistą C-C. Po raz pierwszy w tej roli wystąpił 7 stycznia 1962 r. - w Nowej Hucie! - gdy Czerwono-

Czarni przyjechali tu znowu, tym razem pod hasłem "Szukamy młodych talentów" (i z nowym solistą, 

Michajem Burano). Pod koniec sierpnia, po odejściu Gwoździowskiego, to właśnie Krzeczek przejął 

obowiązki kierownika muzycznego zespołu. Józef Krzeczek okazał się wkrótce także znakomitym 

kompozytorem - to on przecież napisał dla Katarzyny Sobczyk - kolejny talent odkryty dzięki akcji C-C 

- jeden z największych przebojów tamtych lat "O mnie się nie martw" (ze słowami Kazimierza 

Winklera), nagrodzony I nagrodą na Festiwalu w Opolu w 1964 r. Maciej Kossowski (jeszcze jedno 

odkrycie i nowy wokalista C-C) rozsławił zaś niezapomniane utwory kompozytora z Nowej Huty: 

"Agatko, pocałuj", "Szkolny bal", i przede wszystkim "Dwudziestolatki" - hymn ówczesnego 

pokolenia młodzieży. Krzeczek kierował Czerwono-Czarnymi przez prawie trzy lata - odszedł z 

zespołu w maju 1965 r. (zastąpił go saksofonista Zbigniew Bizoń, a przy klawiszach Ryszard 

Poznakowski). W tym samym roku w ankiecie miesięcznika "Jazz", piosenka "O mnie się nie martw" 

uznana została za najlepszą piosenkę roku, Kasia Sobczyk za najlepszą piosenkarkę, a Józef Krzeczek 

za najlepszego kompozytora roku 1965.” 

 



 

A teraz moje archiwum: 

Budujemy socjalizm, 1955, nr 52, str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 1956 był już Józef Krzeczek kierownikiem 

zespołu jazzowego „Kolorowy Jazz” przy Domu 

Kultury Budowlanych w Nowej Hucie na os. 

Willowym i zgłosił się do wielkiego konkursu 

solowych instrumentalistów oraz zespołów rozrywkowych i 

jazzowych Polski 

południowej! 

Echo Krakowa 1956, nr 246 

,str. 1 

 

 

 

 



Echo Krakowa 1956, nr 248 ,str. 1 i 3 

 

 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 280 ,str. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 289 ,str. 1 i 3 

 

 

 



 

 

 

Echo Krakowa 1956, nr 295 ,str. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazz, 1957, nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powrót do Nowej Huty i rok 1957 i Kolorowy jazz Józefa Krzeczka 

 

 

 

Budujemy socjalizm, 1957, nr 

43, str. 4 

 

 

 

 

Na koniec z mojego archiwum Jazz z roku 1962. 

Poważna prasa nie mogła już ignorować czegoś 

tak „niepoważnego” jak rock and roll i zrobili 

osobną rubrykę „Piosenka i rytm” (ten rytm to 

niby big-beat) 

 

Jazz 1962, nr 8 

 

Pięknie powiedział Józef Krzeczek 

 

Ciąg dalszy nastąpił – proszę czytać drugi brzask tego brzasku 


