AKTUALIZACJA (20. 11.2010 R –

brzask, który wraca na właściwe tory)

Dzisiaj sobota, po intensywnym tygodniu spokój zapanował wokół. Więc brzask też się uspokoił,
opanował i wraca do porządku … w przyrodzie!.
1. Poprzedni wpis, Mistrzu mój nowohucki, trochę się sknocił – poprzestawiałeś i wygląda to
okropnie. A Nowa Huta na to nie zasługuje!
2. Powoli dowiaduję się coraz więcej – znowu odezwała się kolejna osoba, która tutaj w
latach 60. - i nie tylko w tych latach i nie tylko w Nowej Hucie - działała muzycznie.
Oczywiście odezwała się do Mistrza, a ja przecież też mam swojego e-maila (chociaż nie
wyglądam na to)) Nic to, najważniejsze, że jest!!! Pan Zbigniew Balicki przysłał taki oto
prezent! Dziękuję bardzo. Tylko który to rok? No bo tak:
Jazz Klub w Nowej Hucie powstał formalnie zaraz po krakowskim w 1957 roku – założył
go pan Stanisław Florek, grali głównie w DMR na Stalowym (A-11 – chyba dobrze
napisałam, Mistrzuniu?), tak ze 2 lata to trwało. Potem trochę Klub podupadł, by
reaktywować się w 1962 roku – znowu pan Stanisław Florek. Więc sądzę, że ta kolejna
reaktywacja – już pod opieką Wydziału Kultury Dzielnicowej Rady Narodowej, jak czytam
- to następne lata. Tylko które? Jeśli to artykuł z Głosu Nowej Huty – to wobec tego
lata 70, ponieważ Głos przeglądnęłam dokładnie od 1957 – 1973 – nie sądzę, abym taki

„kwiatek” przeoczyła (chociaż nobody is perfect, jak to mówią u nas na wsi!).
I jeszcze – pisownia nazwisk. Na twojej stronie Mistrzu, jest IRZEŃSKI, tutaj jest
IŻEŃSKI. To jak właściwie powinno brzmieć (ech, powinno być napisane) to nazwisko?
Wiem, chyba! IRZEŃSKI. Oh, to cała historia nowohuckiego Jazz Klubu – panami: m.in.
Irzeńskim, Balickim opiekował się muzycznie Alojzy Thomys, kolejna krakowska legenda
jazzu. Pięknie byłoby posłuchać opowieści Zbigniewa Balickiego o DMR, o osiedlu Willowym
i Domu Kultury Budowlanych, o Violince – jednym słowem o imprezach jazzowych tamtego
czasu w Nowej Hucie.

78 Głos Nowej Huty,
1960 (luty), nr 5, str. 6
No proszę, bal
karnawałowy w każdej
szkole! I Budowlani
zapraszają Pielęgniarki!
Dobra organizacja. A
kto gra? Nie wiadomo.
Skoro pan Zbigniew
Balicki grał z
Zawilińskim, to może to
coś łączy? Bo przecież
Zawiliński był
dyrektorem nowohuckiej
szkoły muzycznej, a na
zdjęciu to właśnie
orkiestra Średniej
Szkoły Muzycznej.

Przeczytałam Mistrzu, że Zbigniew Balicki grał w zespole Blue Seven Group w latach 1960
– 1964 w Pleszowie, na terenie słynnego
„Meksyku”. O tym klubie w Pleszowie już
pisałam któregoś brzasku, ale widać
brzask był ciemny i ponury, bo nikt nie
powiedział, że to zespół Blue Seven
Group! Może ja sobie dam spokój z tym
„drążeniem nowohuckiej studni
muzycznej”, bo jeszcze dogrzebię się do
jądra ziemi, a i tak niewiele się dowiem,
kurde!). No to może na zdjęciu to On?
Ktoś mi mówił, chyba pan Gogosz, że na
trąbce to właśnie Iżeński. Ale proszę o
potwierdzenie, może obok to właśnie pan
Balicki – chociaż nie, przecież to był
perkusista!

126 Głos Nowej Huty, 1961 (wrzesień),
nr 39, str. 6

I jeszcze cytat z Mistrza:

Zespół muzyczny grający w latach 1960 1964. Początek lat 60-tych. Dom Kultury
Budowlanych w Pleszowie t.zw. "Meksyk".
Pewnie mało kto pamięta, że powstał tam
zespół Blue Seven Group grający jazz
tradycyjny. (Ja pamiętam, proszę zdjęcie)
Zespół grał na różnego rodzaju imprezach i
zabawach także w nowo otwartym klubie na
os. Szkolnym (B-1) t.zw.'Próżniak', oraz w
jazz clubie na Kocmyrzowskiej.
Gościnnie z zespołem występowali Adam
Makowicz (Matyszkowicz) i Tomasz Ochalski,
późniejsze sławy polskiego jazzu.
Ten jazz klub na Kocmyrzowskiej mnie
denerwuje – idę w poniedziałek do Szkoły
Pielęgniarek obadać to empirycznie!

W 1970 roku Meksyk padł!

48.Głos Nowej Huty, 1970 (lipiec),
nr 29, str. 5

Skoro pan Zbigniew Balicki to jazz – wyjmuję z archiwum więc jazz! Naturalnie nowohucki.

To rok 1963
131 Głos Nowej Huty, 1963 (grudzień), nr 49,
ostatnia strona

103 Głos Nowej Huty, 1963 (luty), nr
8, str. 1
To także rok 1963 – kto gra?
To zapewne impreza z cyklu „Jazz i
poezja”. Łączenie jazzu i poezji to
wcześniejsza sprawa. Bodaj pierwszy
zastosował to Krzysztof Komeda już w
1960 r. Nowa Huta – jako prekursorka wielu działań artystycznych – bardzo szybko
doczekała się takich imprez, chociażby jazz i poezja Ewy Lipskiej kilka lat wcześniej w
Zakładowym Domu Kultury Huty im. Lenina. Tutaj kolejne takie przedsięwzięcie muzyczne.
Może ktoś wie coś o tym więcej! Gdzieś wyczytałam, że podczas Juwenaliów w 1963 roku
„Pod Jaszczurami” zorganizowano takich koncert – „Jazz i poezja” z muzyką zespołu
Byrczka. Może to to?
Na koniec uporządkowanego już, na właściwych torach działającego brzasku nowohuckiego
(jejku, za oknem już jasno, to nie brzask – to poranek nowohucki! – ależ ten czas biegnie, kiedy

człowiek się zajmuje historią muzyki w Nowej Hucie) – zatem na koniec takie tam co nieco
nowohuckie!

159 Głos Nowej Huty,
1959 (lipiec), nr 28, str.
8
Bardzo mi się podoba to
zdjęcie – może gdzieś
jest pan Bryła? Tutaj –
na zalanym słońcem Placu
Centralnym – wygląda jak
agent CIA! Może dlatego
dzisiaj mamy Plac
Ronalda Reagana a nie
zwyczajnie Centralny!
Biorę do ręki Informator
o Nowej Hucie,
wydany w 1959 roku z
okazji 10-lecia Nowej
Huty:
RESTAURACJE:
ARKADIA – Centrum B.
Aleja Róż 2, Tel. 40907 czynna w godzinach
9-23
HALINKA – osiedle
Teatralne 13, Tel. 41306, czynna od 8-22
LUDOWA – osiedle Zielone, ul. Demakowa, Tel. 436-83, czynna od 8-22
TEATRALNA - osiedle Górali 2, Tel. 439-70, czynna od 9-23
WISŁA – os. Szkolne, ul. Struga, Tel. 421-96, czynna od 9-23
ZACHĘTA – osiedle Stalowe, ul. Orkana, Tel. 410-30, czynna od 8-22
BARY
BACHUS – os. Zgody, Aleja Rewolucji Październikowej,
EKSPRESS – osiedle Teatralne, ul. Kocmyrzowska
KOPCIUSZEK – osiedle Na Skarpie, ul. Igołomska 26
MAŁY – osiedle Na Skarpie
KAWIARNIE I CUKIERNIE
KRASNOLUDEK – osiedle Szkolne, Aleja Lenina
LAJKONIK – osiedle Zielone, ul. Żeromskiego
SŁONECZNA - osiedle Zielone, ul. Żeromskiego
STYLOWA – Centrum C, Aleja Róż 5
PRACOWNIA CUKIERNICZA – osiedle Zielone

KINA
ŚWIT – duża sala – 740 miejsc, mała sala 150 miejsc – osiedle Teatralne, Aleja
Rewolucji Październikowej,
ŚWIATOWID – duża sala 680 miejsc – mała sala 170 miejsc,
WIEDZA – osiedle Stalowe, ul. Bulwarowa
SFINKS – kino-kawiarnia, osiedle Górali, ul. Majakowskiego
AKTUALNOŚCI – Centrum C, Aleja Róż 1
KINO ZWIĄZKOWE – Pleszów, miasteczko barakowe (brzmi prawie jak barokowe)
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W 1959 roku nic nie napisali o Mozaice – widać jeszcze nie istniała.
Pozdrawiam serdeczne! Krystyna Downar

