AKTUALIZACJA (19.11. – Był sobie jazz … w Nowej Hucie… brzask
nowohucki strasznie nerwowy, kurde)

W sprawie Hali ZS Gwardia, muszę się zgodzić z moim Mistrzem Nowohuckim – po prostu
dziennikarz pisząc, że jest w Nowej Hucie napisał źle – to hala Wisły!

Trzeba wykasować z nowohuckiego konta
– turniej jazzowy i Karola Vlacha!
Szkoda.
A teraz wracam do jazzu w Nowej Hucie
i roku 1957
A my się na to zgadzamy! Zwłaszcza

21 stycznia 2012 r. w klubie
Wersalik podczas wieczoru
Krzeczkowego. Już dzisiaj zapraszamy!
Jazz, 1957, nr 8, s. 8

W Nowej Hucie jakoś łatwiej było
jazzowi niż w prastarym Krakowie.
Jazz, 1957, nr 12, s. 1-2

Oto sprawozdanie z jam-session,
jakie odbyło się w listopadzie 1957
r. w Filharmonii Krakowskiej;

„(…) Kraków – stary, konserwatywny
Kraków, w erze pierwszych
„sputników” – musiał pójść z prądem
współczesnego ruchu muzycznego i
ustąpić przed entuzjazmem,
niepoprawnym uporem młodych

jazzmenów. (…) Zanim rozbrzmiały dźwięki „Swanee
River” i „Sweet Georgia Brown” – zdenerwowani byli
wszyscy, począwszy od dyrektora Filharmonii p. T.
Krzemińskiego, muzyków, jazzowych działaczy
krakowskich i zaproszonych z całego kraju
przedstawicieli jazz-klubów, aż do szatniarzy i
nielicznie przybyłych milicjantów. (…) Przyjemnie było
popatrzeć, jak np. Kisielewski-junior, siedząc z
mamusią odruchowo wybijał takt nogą i wskazującym
palcem (u ręki) raz po raz w czasie koncertu dzieląc
się z kolegą niewątpliwie fachowymi uwagami.” (Tutaj
dygresja: ostatnio usłyszałam opowiadanie o tym, jak
w latach 80. w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida
odbywały się koncerty z cyklu „To tylko jazz” i na
każdy przychodził z pałeczkami i siadał z mamą w
pierwszym rzędzie kilkunastoletni wtedy p. Michał
Wierba. Podczas koncertu wybijał rytm tymi
pałeczkami i nikomu to nie przeszkadzało. Kiedy
któregoś dnia nie przyszedł (zachorował?) wszyscy
bywalcy pytali: „A gdzie ten mały chłopczyk z pałeczkami?” A teraz to znakomity
jazzman – polecam:
http://www.myspace.com/michalwierba
Na koniec 1957 roku w Nowej Hucie gościł zespół
jazzowy z Zachodu: z NRF, dokładniej

z Monachium

przyjechał Paul Wurges ze swoim zespołem. I nawet nie
ugodził „pryncypialnie w socjalistyczne oblicze miast” o
czym donosił niezawodny Czesław Tarnogórski w „Jazzie”:
„Dużym wydarzeniem w życiu muzycznym stało się jamsession z udziałem zachodnio-niemieckiego zespołu Paula
Würgesa w dniu 11 grudnia ub. roku. (1957 - KD) Jak
oświadczyli sami goście – było to jedyne w czasie ich
pobytu
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Chmielewskiego – muzyka, członka j-klubu, że organizatorzy z Polskiego Radia starali się
utrudni porozumienie naszych jazzmenów z gośćmi, tłumacząc to „przemęczeniem
zespołu”. Dzięki p. Rokicie doszło do spotkań – ku obopólnej radości i pożytkowi.1
Znalazłam pana Paula Würgesa w Internecie – do dzisiaj gra rock and rolla. Ciekawe byłoby
zaproszenie go do Nowej Huty po 53 latach. Czy pamięta tamto jam-session z
„ochraniającymi” ich przewodnikami w Nowej Hucie? Oto adres: http://www.paulwuerges.de/
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!
1

Jazz, 1958, nr 1-2, str.7

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. 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).
20. 11 grudnia - jam-session w Ognisku Młodych ZMS, os. Młodości 1 z udziałem zachodnioniemieckiego zespołu Paula Würgesa. Grali także: Andrzej Piela, Jerzy Okunowicz,
Trzaskowski, Dyląg i Andrzej Dąbrowski, Drążek Kalwiński, Krzeczek, Sokołowski i Wojciech
Karolak.

CDN
Pozdrawiam, Krystyna Downar
PS Jejku, już mam trudności z opanowaniem tego. Co to będzie, jak dojdę do roku 1961 – czyli big-beat
w Nowej Hucie!

