
AKTUALIZACJA (26. 03. 2011 R – światowy brzask nowohucki!) 
 
 
Brzaski się znowu cieszą, że są czytane! Napisał pan Jerzy Garncarczyk z 
Kanady: 
„Wycinek z gazety o występie zespołu The London Beats przywołał u 
mnie niesamowite wspomnienia , bo proszę sobie wyobrazić ze ja 
wtedy byłem w hali Wisły na tym koncercie.” 
 

 
Pan Jerzy Garncarczyk to Grodzianie ze Szkoły Podstawowej nr 88 na Szklanych Domach, potem trochę 

grał w Skalpelach i Rywalach. 
 
Byłam w SP 88 – niestety zdjęcia się nie 
zachowały, ale muszę jeszcze 
porozmawiać z panem Władysławem 
Kotem, który tam prowadził ogromny 
zespół akordeonistów 
 
Tylko mam wątpliwość: czy Grodzianie 
to zespół SP nr 88 czy Ogniska Młodych 
ZDK HiL? 
 
Głos Nowej Huty, 1968, nr 21 1968, s. 4 
 
Od lewej: Zbigniew Wąsowicz, Jerzy 
Garncarczyk, Wojciech Wierzbicki. Perkusista 
to Wojciech Budweil.         

  
 
 
Ten występ i pojedynek big-beatowy, o 
którym mówi pan Jerzy to 25 maja 
1965 r. w hali Wisły. Potem w lipcu 
drugi pojedynek w Sopocie. Ale były i 
następne w Krakowie!  
Ciekawe więc, na którym pojedynku był 
pan Jerzy: majowym czy wrześniowym? 
 
Oto zapowiedź w Echo Krakowa z 4-5 września 
1965 (wydanie sobotnio-niedzielne) – czyli 
pojedynek we wtorek i środę: 
 
 
Echo Krakowa 1965, nr 206, str. 5 
 
 
 
 
 



 
 
Po wtorkowym pojedynku (aż) pisał o 
koncercie. Cieszył się takim 
powodzeniem, że w środę zapowiedziano 
dwa: o 17.30 i 20.15. Chociaż nie 
polecał: „ludziom o słabych nerwach trudno 
polecić tę imprezę” 
 
Uwaga językowa (Mistrz Nowohucki jest 
purystą językowym, ja zresztą też się 
staram) – zespół nazywał się „The London 
Beats”, potem „The Original London Beats”. 
 
Echo Krakowa 1965, nr 209, str. 2 

 
Założycielem 
zespołu był Peter 
Carney. Udało mi 
się znaleźć 
zdjęcia zespołu z 
1966 r. Może 
kogoś poznajecie 

z koncertu w Hali 
Garaży? 

 
 

Od lewej: Bill 
Lyons, Tom Moran, 
Charlie Cates, Bob 
Pickford, Tuck 
Lyons, Joey 
Simpson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bill Lyons, Tom Moran, ten 
perkusista to Bob Pickford, 
Joey Simpson, Nick Garrett, 
Tuck Lyons. 
 
 



 W Polsce wydano nawet ich płytę: 

XL-0278 – Linda Fortune Sings  – THE LONDON BEATS [Muza, 1965] 

Ktoś mi mówił, że rzeczywiście robili wrażenie: to przecież 1965 r. – 
Polska, głęboki PRL – a tu młodzi ludzie szalejący na (podobno!) 
perkusji „Ludwiga”, gitarach „Fendera”  czy „Hofnera” (w Nowej 
Hucie podobno była jedna, pana Zygmunta Schornsteina), organach 
„Farfisa”.  

 
 
 
 
 
 
 
A rok 1965 był bardzo obfity w koncerty w Hali 
Garaży. To pewnie była zasługa pani Marii 
Kwiecień, organizatorki takich koncertów. 
 
Koncert Judy Collins – 19 czerwca 1965 r. 
Kto był? Kto pamięta? 
 
Echo Krakowa 1965, nr 140, str. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Echo Krakowa 
1964, nr 195, str. 1 

 
Jeszcze jedna zagadka! 23 lipca 1964 r. nad Zalewem była wielka 
impreza, o której pisała prasa. Grały „Czarne Koty”.  
Podobno jednak występował także (po raz pierwszy w Krakowie) 
zagraniczny zespół rock and rollowy – THE ATOMS z Wielkiej 
Brytanii. Po imprezie nad Zalewem wieczorem odbył się zamknięty 
koncert The Atoms z Sali Zespołu Pieśni i Tańca, na który wejście 
mieli tylko wtajemniczeni. Nie mogę znaleźć nikogo, kto byłby na 
tym koncercie! 
Zdjęcie zespołu pochodzi z „Jazzu”, ale z następnego roku. W 1964 



r. przyjechali do Krakowa ponoć w zamian za 
występy Zbigniewa Namysłowskiego na 
wyspach brytyjskich. 
Może Pan, Panie Jerzy pamięta? 

 
 
Jazz, 1965, nr 5, str. 8 

 
 

 
Echo Krakowa 1964, nr 196, str. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byli także w 1965 r. w Krakowie The Animals, a w Warszawie The Shadows (z nimi grały 
krakowskie „Szwagry” w Sali Kongresowej, więc tak jakby byli w Krakowie).  
Więc się działo, oj działo! Muzycznie!!! 
 
        Pozdrawiam, Krystyna Downar 
PS 
Sądzę, że trzeba będzie stworzyć (a może jest? – ale to wie tylko „skarb organizacyjny” 
Stowarzyszenia! – się zapytam) w Nowohuckim Stowarzyszeniu Muzycznym „Jazz & Beat & 
Rock” – stanowisko członka zagranicznego albo co? Bo mam nadzieję, że skoro dla różnych 
osób jest to powrót do ważnych rzeczy i spraw w młodości to będą wspierać naszego trudne 
działania powołania i promowania naszego Stowarzyszenia! 


