
AKTUALIZACJA (24.11. – Był sobie jazz … w Nowej Hucie… powoli 

brzask się podnosi z upadku chorobowego mimo ciemności i zimna o tej 

porze dnia!) 

13 marca wspaniałe jam-session w Nowohuckim 
Klubie Jazzowym na os. Młodości, a 14 i 15 
marca kolejna, tym razem światowa uczta jazzowa 
dla Krakowa. Przyjechał sam Dave Brubeck ze 
swoim zespołem i dał dwa koncerty w Klubie 
Studenckim Rotunda. Ale najważniejsze były nocne 
grania po koncertach. 

 

Ale zanim to się zdarzyło Jazz donosił o innych 
jazzowych eventach w Krakowie: 

Ot, choćby debiut Wojtka Karolaka na alcie. O 
wszystkim napisał Andrzej Melzer, ówczesny szef 
krakowskiego Jazz Klubu. 
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No i Dave Brubeck – oczywiście nowohuccy 
muzycy i działacze jazzowi także byli na tych 
koncertach i jam-session. Pan Stanisław 
Florek otrzymał nawet autograf Brubecka 
dla Nowohuckiego Klubu, ale przez lata 
gdzieś ten dokument się zapodział. Mam 
nadzieję, że się odnajdzie! 

 

Dziennik Polski 1958, nr 61, s. 6 13 marca 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Polski 1958, nr 63, s. 6, 15 marca 

 

 

 

Lucjan Kydryński o występach amerykańskich jazzmanów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naszło mnie kilka uwag (emerytowanej nauczycielki odkrywającej Nową Hutę na nowo): 

Jazz to była wówczas, w latach 50. XX wieku muzyka wolności. Muzyka, która dawała swobodnie 

oddychać. Znalazłam taki wywiad Tomasza Stańko w Magazine Jazz New York: powiedział tam, że  



kiedy po raz pierwszy usłyszał jazz, ponad pół wieku temu, natychmiast zrozumiał ideę, na jakiej 

oparta jest ta muzyka  

- Jej przesłaniem była wolność – mówił. - Dla mnie, Polaka mieszkającego w komunistycznym 

kraju, jazz był synonimem zachodniej kultury, wolności, innego stylu życiu. Pamiętam  słynne koncerty 

Dave'a Brubecka w 1958 roku w Polsce. Sam Brubeck wspominając tamto tournee  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 – jak mniemam - to 

dotyczyło także Nowej Huty, tego socjalistycznego eksperymentu. 

Czy aby nie przesadziłam w interpretacji ewolucyjności a nie tylko rewolucyjności historii?  

 

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. No i chyba to jednak HALA WISŁY! 

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. Tutaj także – pewnie jednak Hala Wisły. 

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” 

19. 13 czerwca – Hala Gwardii – koncert szwajcarskiego zespołu jazzowego „The 
Tremble kids”. Czy byli w Nowej Hucie? 

20.  21 lipca – Hala Garaży – Zgaduj Zgadula – gra zespół jazzowy J. Mazurkiewicza, 
soliści Dana Lerska i H. Chmielewska, M. Jurga 

21. 6 grudnia - jam-session w Ognisku Młodych ZMS, os. Młodości 1. Dominował styl 
nowoczesny, w którym na szczególną uwagę zasługiwała gra Stanisława Kalwińskiego 



(bs) i Wojciecha Karolaka (as), natomiast z muzyków nowohuckich wyróżnił się Józef 
Krzeczek (Tb). 

22.  11 grudnia - jam-session w Ognisku Młodych ZMS, os. Młodości 1 z udziałem 
zachodnio-niemieckiego zespołu Paula Würgesa  

ROK 1958 

23.  6 lutego – zabawa taneczna z zespołem „Rytm” w Klubie Rozrywkowym przy ul. 
Kocmyrzowskiej 

24. 13 marca – jam session w Ognisku Młodych ZMS z udziałem Katarzyny Gaertner i ….. 

25. 14, 15 marca – występy zespołu Dave Brubecka w Rotundzie, jam-session w 
Klubie Literatów 

CDN 

Pozdrawiam, Krystyna Downar 

 

 

A 21 lipca 1957 r. otwarto kino Światowid dla nowohucian. I dlaczego teraz ma tam być Muzeum PRL – 
dodatkowo stygmatyzujące Nową Hutę niesprawiedliwie – moim zdaniem? Takie tam pytanko o brzasku 
ciemnym 
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