AKTUALIZACJA (05. 12. 2010 R –w

śnieżny grudniowy brzask nowohucki św .
Mikołaj spotyka Dziadka Mroza – temat razgaworów na końcu brzasku czyli
przy pięknym grudniowym słońcu w Nowej Hucie!)
Wracam jeszcze do Józefa Krzeczka: Przekrój odnotował orkiestrę
Glenna Millera w Krakowie! Przekrój, 1957 nr 627-628, str. 27

W tym samym
roku na samym
początku
(styczeń 1957)
ów konkurs
jazzowy, o
którym już
pisałam. I od
razu
sprostowanie –
pomyliłam
miesiące –
Przekrój pisał o
tym nie w kwietniu, a w lutym 1957 r. 1 Przekrój 1957, nr 618, str. 20
Napisałam też: „Tego nie widać, ale tam jest napisane tak: „JESTEŚMY ZACHWYCENI
MŁODYMI MUZYKAMI Z NOWEJ HUTY”A to podobno okrzyknięty najprzystojniejszym
jazzmanem tego konkursu Zdzisław Zientara z Kolorowego Jazzu!

Wiele się nie pomyliłam – oto tekst redaktora w Przekroju (może samego Mariana Eilego,
znanego fana jazzu, redaktora naczelnego Przekroju) (tak jest, samego Eilego, którego
cytują w „Echo”!): „Jedną z najprzyjemniejszych popołudniówek w kraju ma Kraków.
Nazywa się ona „Echo Krakowa”. I to „Echo” wraz z Polskim Radiem urządzili wielki (dla
amatorów i nieamatorów) konkurs jazzowy. Jedni grali pepiej, drudzy słabiej, ale
wszyscy przyjemnie i na przyzwoitym poziomie. Tak więc na dyplomy i magnetofonowe
nagrody istotnie zasłużyli. Szczególnie sympatycznie zaprezentował się zespół z Nowej
Huty. Ci chłopcy, plus-minu 18-letni, z ich be-bopek i rock and rollem byli naprawdę
wdechowi. Także podobał mi się ambitny kwartet „Medium” oraz odkryty młody pianista
Łukowiec. Zespół Drążka dostał I nagrodę, co sala przyjęła oklaskami. A więc w sumie
impreza udana – i
„Echo” oraz Radio
słusznie z tego
powodu zazierają
nosa…” Czyż nie
piękna recenzja dla
„Kolorowego jazzu”
Józefa Krzeczka?
Teraz skład – jak
sądzę przy
fortepianie Józef
Krzeczek, na
akordeonie Zdzisław
Zientara, a kto
dalej? Nie wiem, ale
wiem, że w zespole
śpiewał też JERZY
LEPA, który przybył
do Nowej Huty z
Kanady.

O tym akurat pisało „Echo Krakowa” zapowiadając finał
konkursu!
Echo Krakowa 1957, nr 14 str. 1

1 Echo Krakowa 1957, nr
16 str. 6

A potem sam finał
27 stycznia 1957
– Józef Krzeczek i
jego „Kolorowy
jazz” z Domu
Kultury
Budowlanych z
Nowej Huty
zajmuje 3 miejsce!
Czyż nie pięknie
wtedy
reklamowano
koncerty,
konkursy? Jakoś
reklama miała to
coś, chociaż się
nie nazywała
reklama!
I niech tam ktoś
mówi, że coś
gloryfikuję!!

Sprawozdanie:
Echo Krakowa 1957, nr 25, str. 3

Z tyłu na pewno Józef Krzeczek, a kto na przedzie ”pochodu”?

Ktoś pamięta „Hindusa”?

Tak ludzie
wówczas
reagowali na
koncercie!!!
Dzisiaj?
Dzisiaj to
biegamy nie
wiadomo za
czym
dokładnie!
Kiedy się tak
cieszyliście,
kiedy ostatnio
byliście tacy
radośni? Piękna
ilustracja
jazzowo-bigbeatowa!

Skoro o big-beacie mowa przeskakujemy więc do
roku 1962!
Koniec I Ogólnopolskiego
Festiwalu Młodych
Talentów organizowanego
przez Czerwono-Czarnych
i redakcję „Dookoła świat”.
Sprawozdawcami i wielkimi
fanami rodzącego się bigbeatu w Polsce byli Stefan
Bratkowski i Wojciech
Giełżyński. Energicznie zaś
tępił go m.in. IBIS i
profesor Bardini. Ten
ostatni jednak potem
zmienił zdanie i chwała mu!

Big-beat – „mocne
uderzenie” – jest
nazwą nowego,
popularnego stylu
(rodzaju? Gatunku?
Rytmu?)
muzycznego, który
daje możność
odświeżania i
przetwarzania
najróżniejszych
motywów: od
bluesów, przez
rytmy południowe,
tematy jazzowe,
melodie
operetkowe, walce,
aż po nasze piosenki
ludowe i rosyjskie
czastuszki. (Kurde,
jak kombinowali
nawet do bigbeatu trzeba było
wkładać rosyjskie
pieśni ludowe – ale
czego się robiło
dla …. rock and
rolla w Polsce!)
Big-beatu
potrafi nawet
adaptować
poezję
Gałczyńskiego!

A to ciekawostka! Jaki big-beatowy przebój z
początku lat 60. został skomponowany do słów
Mistrza Konstantego? (lubię poezję Gałczyńskiego,
mimo całej skomplikowanej biografii poety, jego
kontaktów z „Prosto z mostu”, jego powojennych
losów).

I proszę, kto był w Warszawie, jak mniemam, w
Sali Kongresowej na koncercie w ramach „szukania
młodych talentów”?

To ciągle „Dookoła świata” 1962, nr 5, str. 20-21

W lipcu rozstrzygnięto I
Ogólnopolski Festiwal
Młodych Talentów, by
potem na jesieni ogłosić II
Festiwal – w ramach II
Czerwono-Czarni w
październiku 1962
odwiedzili Nową Hutę.

A że grunt to zdrowie, a zdrowie to … rock and
roll, więc ogłaszam co następuje:
Piszę, piszę i nadal mam chaos w artykule do
katalogu wystawy o historii muzyki w Nowej
Hucie. Ale nic to! Walczę! Jednakowoż w
czasie tych peregrynacji muzycznych po
Nowej Hucie nachodzi mnie taka konkluzja:
społeczeństwo polskie jest zeroobywatelskie!
Nic się nie da zrobić! Nic się nie uda! Po co
ja się będę szczypać, skoro i tak nic się nie
uda w tym kraju nad Wisłą? Jestem sama
zdziwiona, ale zaczyna mnie to na starość
wściekać. Więc gdyby … „if I were a rich
Man”, gdyby tak np. było takie miejsce w
Nowej Hucie, gdyby ktoś powiedział:
„Proszę, zróbcie tu klub muzyczny,
kawiarnię, cokolwiek, gdzie mogą przyjść
ludzie po 50 posłuchać dobrych rytmów,
gdyby …, gdyby …, to ja ogłaszam konkurs
na nazwę takiego miejsca, stowarzyszenia (tylko nie Stowarzyszenie Umarłych Poetów,
bo jeszcze żyję!), fundacji dla nowohuckich emerytowanych fanów rock and rolla (ale

młodzi też mogą przyjść, nie żebym była „rasistką” pokoleniową), i dalej nie mam już
pomysłu. Ale mam pomysł na nagrodę, którą przyzna jednoosobowe, całkowicie
zdominowane przeze mnie jury! Nagroda na zdjęciu – jeden obrazek do wyboru (osobiście
wyhaftowałam!). Hasło z The Shadows jest dodatkiem do nagrody głównej.
Jednoosobowe jury czeka na propozycje pod adresem kryst_downar@o2.pl
Warunek: żadnych anglicyzmów (z wyjątkiem rock and roll!, rusycyzmów, germanizów,
czeskizmów i innych izmów!).

Dzisiaj brzask ogólnopolski, nieco mniej nowohucki, ale jednak nowohucki. Bo tak to
wtedy się działo w wielu miejscach w Polsce, także w Nowej Hucie. I niech ktoś mi
powie: wyłącznie „socjalistyczne miasto”, wyłącznie sztandarowa budowa Planu 6letniego, albo co innego. Odpowiem: „Nie zgadzam się! Proszę poczytać!”
Pozdrowienia po najdłuższym brzasku nowohuckim! Ale jakiś prezencik św. Mikołaj
musiał wymyślić! A ponieważ w Nowej Hucie bywał tez Dziadek Mróz (jak zresztą w
wielu miejscach w tym pięknym kraju Chopina i Niemena) to … pozdrawiam jeszcze raz!
Krystyna Downar
PS
OBECNIE MARGARYNA NIE JEST PRODUKOWANA WYŁĄCZNIE Z OLEJU
ROŚLINNEGO, MLEKA I WITAMIN! TANIA MOŻE JEST, ALE CZY SMACZNA I
ZDROWA? JA TAM WĄTPIĘ!

