
AKTUALIZACJA (13. 11.2010 R – Cd „krzeczkowego” brzasku czyli „poziomy” wieczór z 

Józefem Krzeczkiem) 

Tak sobie zakończyłam brzask: Słyszą to Państwo? To zaczynajmy dobry dzień 

„Krzeczkowy”! Bez Foot Taper, za to z Dwudziestolatkami pozdrawiam dzisiaj specjalnie, 

Krystyna Downar 

I myślę sobie, no to fajnie, koniec. A tu pac! 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 lubic ludzi zwyczajnie – a to cecha – tak 

uważam – wyjątkowych osób. Napisałam „krzeczkowy” blask znaczy brzask 

(pomyłka, ale ją zostawiam, widocznie tak myślałam), bo jestem bardzo 

wdzięczna Panu Maćkowi Krzeczkowi, że zechciał przyjąć zaproszenie do szkoły. 

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. W poniedziałek idę dalej po archiwach i czytelniach! Obiecuję!): 

Tutaj „Biała Gwiazda” w Barbakanie podczas Juwenalii w roku 1963 – na 

perkusji pan Wacław! Gitara to Lesław Trojanowski, dzisiaj uznany 

stomatolog krakowski, wówczas podobno niezrównany wykonawca „Diana”! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: 

314 Echo Krakowa, 1956, nr 295, str. 3 

 

 

 

 

 



 



46 Głos Nowej Huty, 1958, nr 8, ostatnia strona. No to wracamy do Nowej Huty!!  

Info

rmuj

ę 

uprz

ejmie

, że 

ten 

Klub 

Rozr

ywko

wy 

ZMS 

na 

A-1 

to 

przy

szła Violinka – taką nazwę (po wielkim plebiscycie 

wśród czytelników Głosu Nowej Huty otrzymał ten 

klub dopiero w 1960 roku. Dlaczego Violinka – 

podobno na cześć Elżuni Kwinty. Kto to był, się 

jeszcze dowiem!)  

No to co to za zespół nowohuckiego jazz-klubu? Kto 

to jest? Rok 1958!!! Bardzo podobny perkusista do 

Józefa Krzeczka, ale chyba trochę nie ten rocznik 

no i mimo, iż Krzeczek był multiinstrumentalistą to 

akurat na perkusji chyba nie grał. 

 

101  Głos Nowej Huty, 1960, nr 35, str. 6 



47 Głos Nowej 

Huty, 1958, nr 14, 

str. 4 

Nadal rok 1958. 

Bal z Fiołem w 

„Arkadii”. Pamięta 

ktoś? 

Bal samotnych w 

Ognisku Młodych 

ZMS (opowiadał mi 

pan Daniłoś, że na 

taki Bal samotnych 

biletem była 

połówka serca i 

trzeba było w 

czasie balu szukać 

drugiej takiej 

samej. Kurcze, ile 

to pracy 

plastycznej musiało 

być? Tyle połówek 

zrobić! Może ktoś 

ma taką połówkę, a może gdzieś są połączone dwie połówki?). I Klub Rozrywkowy przy 

ul. Kocmyrzowskiej. Podobno zjeżdżał tam na czwartkowe wieczorki taneczne cały 

Kraków (tak tu jest napisane – to musi być prawda, bo podpisany J. Ż. Czyli Jan 

Żabicki, kierownik ZDK HiL zresztą) Przeszłam ulicę Kocmyrzowską – gdzie ten klub był? 

Jest Liceum Pielęgniarskie, potem budynki mieszkalne, kilka sklepów, potem XI Liceum, a 

potem os. Krakowiaków i Górali i znowu bloki mieszkalne. Ktoś mi powie, gdzie ten klub 

był? Na pewno Józef Krzeczek tu grywał!!! 



 

A to znane 

zdjęcia – 

Ognisko 

Młodych, 

Biała 

Gwiazda, 

słynny 

Hofner 

Zygmunta 

Schornstei

na!!! 

Pierwszy 

taki 

Hofner w 

Krakowie, 

a może i w 

Polsce? E 

nie, 

jazzmani 

może mieli 

takie: 

Kurylewicz

, 

Namysłows

ki, Komeda 

– przecież 

już od 

pewnego 

czasu 



jeździli na Zachód. 

No i proszę powiedzieć, jaka różnica między młodymi z Nowej Huty a dzisiaj? Moim 

zdaniem żadna! Dziewczyny, jak wtedy tak i dzisiaj w pubach, klubach stoją przed 

lustrem, jeśli dobra muzyka, dobrzy muzycy, dobre zespoły kasa oblegana jest tak 

dzisiaj jak i wtedy! A rock and rolla dzisiaj rzadko tańczą – po prostu nie umieją! Zanika 

sztuka tańca – na co dzień, nie w telewizji! Przedtem może i nie było Tańca z 

gwiazdami, ale wszyscy tańczyli, dzisiaj mamy Taniec z gwiazdami, a rzadko kto tańczy! 

Ot i cała różnica.  

Jejku, taż ja już zaczynam filozofować – o, to trzeba kończyc, panie Wacławie! 

Oj, uradowana dzisiaj, Krystyna Downar 

PS 

Jeszcze dopisek – bardzo ważny! Dzisiaj też dostałam e-maila od pana 

Marka Pawlaka! Ze Szwecji! To dopiero radość – równie wielka jak 

wzruszenie pana Kraszewskiego i innych! Oczywiście, że Pana znam, 

oczywiście, że jest Pan już „zamieszczony” w moim artykule do katalogu 

wystawy o historii muzyki rozrywkowej w Nowej Hucie.  

Więcej, Proszę Pana! Pana utwory umieszczone w IFK The Shadows znam na 

pamięć, naprawdę! I może Pan wierzyc albo nie wierzyc, ale piszę z pamięci: 

Cavantina, Misio Blues, Can You Feel the Love, Dance The Night Away, … I 

Love You More Than – o to uwielbiam najbardziej ło ło hej hej!!! (jejku to ło 

ło hej! Hej! – usłyszeć tak na żywo np. kiedyś w Nowej Hucie – to coś z 

serii „mam marzenie”) Słucham tego czasem kilka godzin dziennie – siedzę w 

Jagiellonce (biorę udział w takim projekcie unijnym dotyczącym zbiorów 

muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej i ich digitalizacji), w czytelni cisza, 

laptop i katalogi zbiorów muzycznych, które wprowadzam do bazy i 

słuchawki na uszach i ze strony WWW.ryszardy.pl  – Marek Pawlak (a w 



czytelni czasem siedzę 8 godzin np.:). Pana głos jest niespotykany. Zresztą 

mój Mistrz nowohucki (znana Panu zapewne Persona, pan Ryszard 

Szczudłowski ciągle mi powtarza: Marek Pawlak? Dla mnie lepszy niż 

Andrzej Zaucha!).  

Już wiem, jaki będzie kolejny brzask – szwedzki brzask będzie! Kiedy, nie 

wiem, bo to wymaga jeszcze poszukiwań – musi być wyjątkowy.  

Ło, ło! Hej! Hej! 

    Pozdrawiam Pana i Pana rodzinę!! 

 

I jeszcze to, co zawsze od wczoraj 

 
Zaproszenie 

 

Echo Krakowa 1961, nr16 (19.01,), str. 5 

50-lecie big-beatu w Krakowie 

„Wszystko zaczęło się w Nowej 
Hucie” 

Dyrekcja,  Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 82 zapraszają na 

IV Międzyszkolny Festiwal Polskiej Piosenki 

50-lecie big-beatu w Krakowie 

„Wszystko zaczęło się w Nowej Hucie” 

Eliminacje wewnątrzszkolne 

29 listopada, godzina 16.30 

Szkoła Podstawowa nr 82 

im. Świętej Jadwigi Królowej 
Polski, os. Kalinowe 17, Kraków  



Po koncercie spotkanie big-beatowców krakowsko-nowohuckich w sprawie koncertu, 
którego pomysłodawcą jest pan Andrzej Bogunia-Paczyński! Koncertu 20 stycznia 2011 w 
(dok ładniuśko) 50 lat po koncercie Czerwono-Czarnych w Hali Garaży w Nowej Hucie! 

Przyjdźcie, pogadajcie, może coś się wspólnie uda zdziałać !!! 

 
A poza tym wszystkim śpiewamy pięknie: usłyszycie „Trzynastego”, 300 tysięcy gitar, O mnie 

się nie martw itd. Itd. 

 

Howgh!!! 


