
AKTUALIZACJA (07.11. – Był sobie jazz … w Nowej Hucie… a brzask 

dzisiaj punktualnie … 6 rano) 

 

„Jeszcze jedno wydarzenie roku 1956, w którym nowohuccy „jazziści” święcili sukces:  „Echo 
Krakowa” oraz krakowska rozgłośnia Polskiego Radia ogłosiły wielki konkurs instrumentalistów 
i zespołów jazzowych i rozrywkowych. Finał odbył się już w styczniu 1957 r.” 

Ale o tym pisałam dokładnie rok temu – brzaski z 13 i 14 listopada 2010 r., oraz 23 
sierpnia 2011 przy okazji przygotowywania wspomnień o Józefie Krzeczku – mijała 20 
rocznica śmierci znakomitego nowohuckiego muzyka. 

Więc tylko wyniki owego konkursu:  

1. zespół „Drążka” – Kalwińskiego (Kraków) – styl dixieland,  

 

To zdjęcie z „Jazzu” ze stycznia 

1957 r.  

 

 

 

 

Jazz, 1956, nr 5, s. 5 

Gdzie i kiedy taki 

międzynarodowy 

koncert się odbył? 

Anglicy byli w Polsce 

w 1956 czy Polacy w 

Wielkiej Brytanii? 

 



Zespół Medium – chwilowo brakuje mi zdjęcia! 

2. zespół „Medium” – (Kraków) – be-bop, 

 

3. 2 równorzędne 3 miejsca: 

„Kolorowy jazz” (Nowa Huta) – 

dixieland i RnR.  i „Stomp B” – 

Borowca (Kraków). 

To dzielni  „jazziści” z Nowej Huty – przy 

fortepianie Józef Krzeczek, na akordeonie 

Zdzisław Zientara. 

 

Do kalendarium dopisujemy jeszcze jedno 

wydarzenie  

Echo Krakowa 1956, nr 56, s. 2 

O! O! Mistrzu nowohucki, co to jest? Hala 

sportowa ZS „Gwardia”? Co to było? 

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

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

6. 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?) 

7. 24 lipca w Nowej Hucie koncert m.in. orkiestry jazzowej Charlesa Bovery – 
oczywiście Hala Garaży! 

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

 

 

A tymczasem przy Alei Róż otwarto „Stylową”!!! Był 

lipiec 1956 r. 

 

Dziennik Polski 1956, nr 178, s.  
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I taka ciekawostka – już w maju 1956 r. zapowiadano szpital – oddany kiedy? 1980 który? 

            CDN 

 

Pozdrawiam, Krystyna Downar 


