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Miasto przesiąknięte zachodem2

Początków muzyki jazzowej w Europie należy do-
szukiwać się w popularnym wśród amerykań-
skich żołnierzy ragtimie, który szybko zaadapto-
wał się w zachodnich metropoliach. Naturalnie, 
jak każda moda, również i ta musiała dotrzeć 
nad Wisłę. Entuzjaści nowych nurtów nie mieli 
wygórowanych ambicji artystycznych, grali więc 
muzykę rozrywkową w restauracjach, kawiar-
niach, salach tanecznych czy kabaretach.
Ważną instytucją popularyzującą jazz było kino. 
Od 1929 roku wyświetlano w stolicy Śpiewaka 
jazzbandu, a także filmy z udziałem orkiestr El-
lingtona czy Goodmana. Również w rodzimych 

produkcjach chętnie sięgano po 
tę muzykę, co otworzyło drogę do 
kariery prekursorowi polskiego 
swingu, warszawiakowi Henry-
kowi Warsowi. Poza komponowa-
niem do filmu, z sukcesami pro-
wadził on działalność estradową 
w duecie z Leonem Boruńskim 
– Jazz na dwa fortepiany, triem 
wokalnym Jazz Singers z Euge-
niuszem Bodo czy rozbudowa-
nym big-bandem. Wars był auto-
rem pierwszego polskiego utworu 
jazzowego New York Times, da-
towanego na 1927 rok. W tym 

„Lokale rozrywkowe, jak pompy ssąco-tłoczące, wchłaniają i wyrzucają z siebie ciż-
bę ludzką”, kreśli obraz Warszawy reporter w latach 30.1 Historia polskiego jazzu nie 
zaczęła się bowiem w „katakumbach” lat 50., ale na parkietach lokali międzywojnia.
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miejscu nie sposób też pominąć 
innego tytana muzyki filmowej – 
Bronisława Kapera, którego wiel-
ka kariera zaczęła się od kom-
ponowania dla warszawskich 
kabaretów.
Najbardziej prestiżową sceną 
w latach 20. była restauracja Oaza 
przy ul. Wierzbowej. W 1922 roku 
nastąpiło otwarcie sali dancin-
gowej, na którym wystąpił kwin-
tet skrzypka i saksofonisty Zyg-
munta Karasińskiego, co uznaje 
się za pierwszy koncert jazzowy 
w Polsce. W 1925 roku Karasiń-
ski, razem z pianistą Szymonem 
Kataszkiem, założył orkiestrę po-
pularyzującą dixieland i impro-
wizację w stylu chicagowskim3. 
Orkiestra wzięła udział w pio-
nierskiej audycji radiowej. Trze-
ba w tym miejscu podkreślić rolę, 
jaką dla popularyzacji gatunku 
odegrało powstanie w 1926 roku 
rozgłośni Polskiego Radia. O ile 
bowiem jazz grany w lokalach 
był dla warszawiaków odskocz-
nią od powszedniości, o tyle na 
co dzień towarzyszył im właś-
nie w radioodbiornikach. W tym 
czasie powstał też zespół Jerzego 
Petersburskiego i Artura Golda, 
wzorujący się na stylu Paula Whi-
temana. Liderzy tej niezwykle po-
pularnej formacji byli kuzynami 
wywodzącymi się z muzycznej 
rodziny Melodystów. Ich występ 
uświetnił otwarcie Adrii – lokalu, 

który w latach 30. przejął w stolicy prym eksklu-
zywności.
Na początku lat 30. na rogu Alei Jerozolimskich 
i Nowego Świata powstał zespół nowoczesnych 
lokali Café-Club, gdzie w 1935 roku premiero-
wo wystąpił zespół saksofonisty Franciszka Wit-
kowskiego. Dwa lata później, przez trzy tygodnie 
koncertował tam pianista Joe Turner w towarzy-
stwie mieszkającego w Warszawie amerykań-
skiego (choć urodzonego w Tibilisi) perkusisty 
i saksofonisty George’a Scotta. Wspominając war-
szawiaków obcego pochodzenia, nie można po-
minąć kongijskiego perkusisty Sama Salvano, 
węgierskiego gitarzysty Imre Berty i amerykań-
skiego saksofonisty Henry’ego Nattana zaangażo-
wanych w orkiestrze Karasińskiego.
Wymieniając lokale rozrywkowe międzywojnia, 
trzeba też wspomnieć o: Palais de Danse, znajdują-
cym się przy ul. Rymarskiej, gdzie standardy mu-
zyki jazzowej wykonywał wileński zespół sakso-
fonisty Leonarda Ilgowskiego; Sali Wielkiej Rewii 
przy ul. Karowej, gdzie w 1938 roku odbył się Wiel-
ki Festiwal Muzyki Lekkiej z udziałem najwybit-
niejszych krajowych orkiestr; czy Małej Ziemiań-
skiej, kawiarni przy ul. Mazowieckiej, skupiającej 
środowisko artystyczne.
Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój 
jazzu był napływ uznanych artystów żydowskiego 
pochodzenia z Niemiec, gdy w latach 30. narastały 
tam antysemickie nastroje. Do Krakowa, a później 
do Warszawy przybył stamtąd największy ówcześ-
nie europejski trębacz Adolf Rosner. Legendarny 
Satchmo miał nazwać go Białym Armstrongiem, 
a Cole Porter jego zespół „najbardziej swingującą 
orkiestrą, jaką słyszał w Europie”. O kunszcie Ros-
nera niech świadczy fakt, że jego publiczność, za-
miast zwyczajowo tańczyć, wsłuchiwała się w wy-
stęp!
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Spektakularny sukces mozolnej 
odbudowy4

Rozwój gatunku został gwałtownie zatrzymany 
przez wybuch II wojny światowej, po której wskrze-
szenie ducha swingowych orkiestr było niezwykle 
trudne. Wojenne żniwo zabrało życie Kataszkowi, 
Goldowi, Bodo, Ilgowskiemu oraz innym aktyw-
nym muzykom. Jeszcze przed wojną do USA na sta-
łe wyemigrowali Kaper i Wars, robiąc zawrotne 
kariery w Hollywood. W Nowym Jorku osiadł Wit-
kowski, w Argentynie – Petersburski, a w ZSRR – 
Rosner. W całym kraju działania wojenne znisz-
czyły większość międzywojennych lokali, jedyne 
sceny, jakie udało się otworzyć w stolicy, znajdo-
wały się w pozostałościach Hotelu Europejskiego, 
w Hotelu Polonia i w kawiarni Kameralnej.
Karierę kontynuował zespół Karasińskiego, który 
z programem 1000 taktów muzyki jazzowej koncer-
tował na terenie całej Polski. Jeszcze w 1942 roku do 
Warszawy przeniósł się czeski saksofonista Charles 
Bovery, który w latach 1946-1947 był kierownikiem 
muzycznym założonej w 1936 roku sekcji jazzowej 
YMCA. W gmachu organizacji zamieszkał Leopold 
Tyrmand, który do Polski wrócił w 1946 roku, po 
roku zorganizował w budynku przy ul. Konopni-
ckiej pierwszy powojenny koncert jazzowy i został 
prezesem polskiego Jazz Clubu. Wkrótce jednak in-
stytucję zdelegalizowano, kiedy w 1948 roku władza 
uznała jazz za burżuazyjny i imperialistyczny. Mu-
zykom pozostało potajemne granie w piwnicach 
i prywatnych mieszkaniach, bądź oficjalne na „re-
żimowo poprawnych” potańcówkach. 
Z podziemia jazz zaczął wychodzić w 1954 roku, by 
rok później opanować kulturalne życie Warsza-
wy. Tyrmand, w baraku przy ul. Wspólnej, zorga-
nizował imprezę pod nazwą Jam Session nr 1, która 
przerodziła się w ogólnopolski cykl Estrada Jazzo-

wa; Zofia Lach (później Trzcińska) 
w warszawskiej Hali Gwardii zai-
nicjowała Turniej Jazzu, wygrany 
przez zespół pianisty Zygmunta Wi-
charego z wokalistką Carmen More-
no; w stolicy miał miejsce V Świato-
wy Festiwal Młodzieży i Studentów, 
na którym gościł najpopularniejszy 
polski zespół – Melomani. Nad Wi-
słę powoli zaczęły też przybywać 
zagraniczne gwiazdy: w 1956 roku 
amerykańska Everyman Opera, któ-
ra w sali warszawskiej Opery wysta-
wiała jazzowy klasyk Porgy and Bess 
Gershwina; w Sali Filharmonii Na-
rodowej, w 1957 roku wystąpił Glenn 
Miller Orchestra, a w 1958 roku – 
Dave Brubeck Quartet.

fot. Beata Gralewska
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Na fali odwilży otworzyły się naj-
ważniejsze kluby jazzowe. W 1956 
roku, początkowo w baraku bu-
downiczych PKiN przy ul. Emilii 
Plater, powstał klub Stodoła. Od-
były się tutaj pierwsze trzy edycje 
festiwalu Jazz Jamboree, z których 
ostatnia, z 1960 roku, odznaczy-
ła się słynnym koncertem Stana 
Getza. Warszawski festiwal jest 
jedną z najstarszych, czynnych 
imprez jazzowych w Europie, do 
dziś odbyły się 62 edycje, na któ-
rych gościły legendy muzyki z ca-
łego świata. Po koncercie w 1982 
roku Miles Davis entuzjastycznie 
wspominał wizytę w Sali Kongre-
sowej, pisząc w autobiografii: „Kie-
dy skończyliśmy występ, ludzie 
powstali, wiwatowali (…). Rany, 
niesamowita sprawa!”5.
W 1957 roku przy ul. Mokotowskiej 
otwarto studencki klub Hybrydy, 
gdzie po roku miał miejsce pierw-
szy międzynarodowy festiwal Jazz 
58 (protoplasta Jamboree), a w 1960 
roku koncert The New York Jazz 
Quartet. „Do Stodoły przycho-
dziło się w tenisówkach i jean-
sach, żeby potańczyć, a do Hybryd 
w uprasowanej koszuli i pod kra-
watem”6 – podsumował klimat obu 
miejsc Marek Karewicz, legendar-
ny warszawski fotograf. 
Istotnym wydarzeniem było zorga-
nizowanie Ogólnopolskiego Kon-
kursu Amatorskich Zespołów Jazzo-
wych i Tanecznych w 1959 roku, 

gdzie debiutowała najważniejsza w naszej muzycz-
nej historii formacja jazzu tradycyjnego Warsaw 
Stompers.

Miasto z silniejszym ciosem

„Każdy chce wiedzieć pierwszy, co się nosi aktual-
nie w Hybrydach, jak się tańczy w Stodole” pisał 
w 1960 roku Jerzy Radliński7. Na przełomie lat 50. 
i 60. jazzowe sceny z sukcesami rozwijały się w ca-
łej Polsce, naturalnym było jednak, że najwięcej 
możliwości mogła zaoferować stolica.
Jeszcze w 1954 roku do Warszawy wrócił Zbigniew 
Namysłowski, który w 1958 roku uczestniczył 
w pierwszym koncercie jazzowym w Filharmonii 
Narodowej z zespołem Jazz Belivers. W 1961 roku 
nakłonił do przeprowadzki skrzypka i saksofoni-
stę Michała Urbaniaka, miał mu wówczas powie-
dzieć, że: „W Łodzi też jest wspaniale, ale Warsza-
wa ma większe koło zamachowe i silniejszy cios”8. 
W 1959 roku zamieszkali tu pianiści: Krzysztof Ko-
meda oraz Andrzej Trzaskowski, a w 1963 roku An-
drzej Kurylewicz. Tym samym trzej najważniejsi 
przedstawiciele gatunku symbolicznie przenieśli 
jazzowe centrum z Krakowa do stolicy. W ślad za 
nimi wyruszyli ich podopieczni – w 1960 roku 

fot. Kasia Idźkowska
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z saksofonista Jan Ptaszyn Wróblewski, później 
saksofonista Janusz Muniak i pianista Mieczysław 
Kosz, a 1968 roku trębacz Tomasz Stańko. Bogate ka-
riery rozwijali również Warszawiacy – m.in. piani-
sta Wojciech Karolak, wokalistka Ewa Bem czy wo-
kalny zespół Novi Singers. Próbę oddania klimatu 
tego środowiska podjął Andrzej Wajda w filmie 
Niewinni Czarodzieje, do którego Komeda napisał 
muzykę. Plenerami były wówczas charakterystycz-
ne miejsca stolicy, jak: Hala Mirowska, Torwar czy 
ul. Chmielna.
Jak się jednak okazało, konsolidacja środowiska nie 
trwała długo: w 1967 roku do Los Angeles przeprowa-
dził się Komeda, a w 1973 roku do Nowego Jorku – Urba-
niak, podobnie Stańko (jednak dużo później – w 2008 
roku). W połowie lat 70. do Krakowa wrócił Muniak, 
natomiast Kosz zmarł tragicznie w 1973 roku.

Więcej przestrzeni

W latach powojennych stopniowo zmieniały się ocze-
kiwania co do rozrywki, stąd zaczęło maleć znaczenie 
orkiestr jazzowych w życiu klubowym. Rozwój zespo-
łów, które przed wojną cieszyły się ogromną popular-
nością, umożliwiło jednak Polskie Radio. Jan Cajmer 
prowadził w latach 1946-1957 Orkiestrę Taneczną PR, 

po nim zaś dyrygenturę objął w la-
tach 1959-1974 Edward Czerny. Rów-
nolegle działała Orkiestra PR, której 
w latach 1945-1976 przewodził Stefan 
Rachoń. W latach 1964-1966 autorski 
radiowy Big-Band prowadził Kury-
lewicz, a Trzaskowski w latach 1974-
1991. Szczególne miejsce w radiu od-
nalazł Wróblewski, gdy w 1968 roku 
powołał do życia Studio Jazzowe 
i przez dziesięć lat wraz ze wszyst-
kimi czołowymi muzykami dostar-
czał niezliczonych nagrań. Warto 
jednak nadmienić, że również poza 
radiem, z sukcesami, działała swin-
gowa orkiestra Big Band Stodoła, za-
łożona w 1968 roku przez uznanych 
wykonawców jazzu tradycyjnego: 
pianistę Witolda Krotochwila, tręba-
cza Henryka Majewskiego oraz klar-
necistę Janusza Zabieglińskiego.
Pod koniec lat 60. zaczęła słabnąć po-
zycja klubu Hybrydy, który w 1973 
roku tymczasowo zamknięto (po 
wznowieniu działalności w 1977 
roku funkcjonuje przy ul. Złotej). 
Natomiast renomę nadal utrzymy-
wała Stodoła (kilkukrotnie zmie-
niała lokalizację, aktualnie mieści 
się przy ul. Batorego). Jazz Jamboree 
przeniesiono najpierw do Filharmo-
nii Narodowej, a od 1965 roku do sali 
Kongresowej (obecnie koncerty po-
nownie odbywają się w Stodole). No-
wymi miejscami na mapie stolicy 
były Piwnica Artystyczna na Ryn-
ku Starego Miasta, którą w 1969 roku 
założył Kurylewicz wraz z żoną – 

fot. Yatzek Piotrowski
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wokalistką Wandą Warską. W 1973 
roku przy ul. Waryńskiego otwarto 
klub Remont, o którym Stańko obra-
zowo wspominał, że działo się tam: 
„Najwięcej. Totalnie. Bardzo dużo”9. 
W 1977 roku przy ul. Emilii Plater 
otwarto Akwarium Jazz Club – je-
den z pierwszych klubów jazzowych 
w Polsce. W 1988 roku klub przejął 
Mariusz Adamiak, który w 1992 roku 
powołał festiwal Warsaw Summer 
Jazz Days, a od 2017 roku przejął orga-
nizację Jazz Jamboree. Od 1994 roku 
na Rynku Starego Miasta odbywa się 
plenerowy festiwal Jazz na Starówce, 
szybko uznany za letnią wizytówkę 
artystyczną stolicy.

Kolejne pokolenia

W latach 70. i 80. muzyka rockowa 
stopniowo wypierała jazz ze świa-
domości młodzieży. Jak wspomina 
Stańko: „Jazz szkolniał (…), panowa-
ło grzeczne, wyćwiczone granie”10. 
Nie oznacza to jednak, że brako-
wało wartościowych projektów. Na 
warszawskiej Akademii Muzycznej 
studiowało wielu muzyków, którzy 
stanowili o sile tutejszej (oraz kra-
jowej) sceny przez następne dzie-
sięciolecia. Na czołowego sakso-
fonistę wyrósł Tomasz Szukalski, 
rozwijający brzmienie formacji mi-
strzów, a w latach 70. i 80. własnych 
zespołów – The Quartet i Time Kil-
lers. Absolwentami PWSM byli też 
członkowie grupy Jazz Carriers, 

w tym saksofoniści Zbigniew Jaremko i Henryk Miś-
kiewicz, którzy w 1978 roku zasilili Sun Ship piani-
sty Władysława Sendeckiego. Nie sposób pomiąć 
też braci Majewskich: Wojciecha (pianista) i Rober-
ta (trębacz), z sukcesami kontynuujących spuściznę 
ojca, Henryka. Kolejne roczniki kształciły dalsze ta-
lenty, by wymienić tylko: perkusistę Cezarego Kon-
rada, wokalistkę Dorotę Miśkiewicz czy członków 
Atom String Quartet.
Wartym odnotowania jest, że w 1992 roku w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej Nr 2 (popularnej Bed-
narskiej) zainicjowano pierwszy w polskim szkol-
nictwie średnim Wydział Jazzu. Instytucja od 
zarania skupia czołówkę polskiego środowiska, za-
równo po stronie nauczycielskiej, jak i uczniow-
skiej. Kadrę dydaktyczną, poza nestorami gatunku, 
tworzą uznani muzycy młodszego pokolenia, m.in. 
pianista Michał Tokaj, perkusista Krzysztof Gra-
dziuk czy kontrabasista Andrzej Święs, a wśród ab-
solwentów m.in. pianista Marcin Masecki, woka-
listka Aga Zaryan i pianista Łukasz Ojdana. �

Jakub Krukowski

1 Krzysztof Karpiński,	Był	jazz.	Krzyk	jazz-bandu	w	międzywojen-
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10 Ibidem, s. 241-242.

Warszawa



112| 

Trochę historii

Początki jazzu w Krakowie sięgają lat 20. Chyba na-
jistotniejszym wydarzeniem, które miało miejsce 
w tym czasie, było zawiązanie zespołu The Jolly 
Boys Band. Zespół ten, dowodzony przez Henryka 
(saksofon) oraz Stanisława (skrzypce i wokal) Sper-
berów, śmiało wkraczał w świat tradycyjnych stan-
dardów jazzu amerykańskiego, próbując również 
tworzyć własne kompozycje utrzymane w podob-
nej konwencji.
Lata 30. przyniosły prawdziwy wysyp krakowskich 
zespołów poruszających się w stylistyce jazzowej 

i okołojazzowej. W tym kontekście 
wskazać można chociażby studen-
cką orkiestrę Szał (i powstały na jej 
zgliszczach zespół Silver Jazz) czy 
zespół Gang. Co godne podkreśle-
nia, już w 1933 roku powstał w Kra-
kowie Wydział Muzyki Jazzowej 
działający w ramach Szkoły Mu-
zycznej im. Władysława Żeleńskie-
go. Pod koniec lat 30. w Krakowie 
miał też miejsce pewien wyjątko-
wy koncert: w 1938 roku w klubie 
Bagatela wystąpiła legendarna Jo-

Kraków to miasto słynące z licznych zabytków, pięknych bulwarów i Rynku Główne-
go. W dodatku jest prawdopodobnie najważniejszym miejscem w historii polskiego 
jazzu. Świadczy o tym chociażby fakt, że już w 1926 roku (tak, tak, to nie pomyłka!) 
powołano w tym mieście Stowarzyszenie Jazz. Choć fakt ten wybrzmiewa w spo-
sób bardzo efektowny, to jednak uczciwie zauważyć trzeba, że akurat to stowarzy-
szenie nigdy nie podjęło działalności…
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sephine Baker – towarzyszył jej 
jazz-band Baker Boys. 
Tuż po wojnie, głównie za sprawą 
prężnie działającego klubu jazzo-
wego przy YMCA, jazz w Krako-
wie rozwijał się naprawdę nieźle. 
Nawet zamknięcie przez komu-
nistyczne władze wspomnianego 
klubu i „zsyłka” muzyki jazzowej 
do „katakumb” (w latach 1949-1954 
publiczne granie jazzu było prze-
cież zabronione) nie ostudziły za-
pału młodych miłośników muzy-
ki jazzowej do grania ukochanej 
przez nich muzyki. Jazz wybrzmie-
wał wówczas w prywatnych miesz-
kaniach Witolda Kujawskiego czy 
Andrzeja Kurylewicza. Za datę 
symbolicznego „wyjścia z kata-
kumb” potraktować można po-
wołanie przez Wojewódzki Dom 
Kultury zespołu MM 176, który 
tworzyły takie sławy jak Andrzej 
Trzaskowski, Andrzej Kurylewicz 
czy Wanda Warska.
W 1954 roku, na fali rosnącej po-
pularności jazzu, zorganizowa-
ne zostały I Krakowskie Zadusz-
ki Jazzowe. Wystąpili wtedy m. 
in. Melomani, Witold Sobociński 
i Krzysztof Komeda. Polityczna „od-
wilż” 1956 roku pozwoliła na po-
dejmowanie coraz śmielszej ak-
tywności koncertowej na terenie 
miasta. Powstawały kolejne stowa-
rzyszenia jazzowe, a nawet jazzowy 
klub z prawdziwego zdarzenia – 
chodzi rzecz jasna o Jazz Klub zało-

żony przez Stanisława Florka. W 1958 roku, podczas 
legendarnej trasy koncertowej po Polsce, w Krako-
wie świetny koncert dał również Dave Brubeck ze 
swoim zespołem. W latach 60. jazz w Krakowie hu-
lał już na całego. W 1960 roku powstał sławny stu-
dencki klub Pod Jaszczurami, a do Krakowa zaczęły 
ściągać kolejne gwiazdy światowego formatu – Stan 
Getz (koncert w ramach VII Zaduszek Jazzowych), 
Ben Webster czy bluesujący Champion Jack Dupree 
(i Webster, i Dupree zagrali w 1967 roku koncert 
w Krzysztoforach – krakowskiej zabytkowej kamie-
nicy, która niejednokrotnie stawała się domem dla 
mniej lub bardziej uporządkowanych jam sessions 

fot. Piotr Banasik

Kraków



114| 

odbywających się w ramach Zaduszek Jazzowych).
Należy podkreślić, że to w latach 70. powstały zespo-
ły, które wywarły nieoceniony wpływ na rozwój 
jazzu w Polsce – chodzi o grupę Extra Ball, dowodzo-
ną przez gitarzystę Jarosława Śmietanę, oraz o zespół 
Laboratorium, który z powodzeniem umieścić moż-
na w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o dźwięki 
jazz-rockowe oraz stylistykę fusion. W 1974 roku do 
Krakowa zawitał jeden z bogów jazzowej awangar-
dy, popularny rzeźnik z Wuppertalu, czyli genialny 
saksofonista Peter Brötzmann. Kolejna dekada, choć 
nieco mniej obfitująca w szczególnie ważne wyda-
rzenia dla jazzu w Krakowie, przyniosła niesłab-

nące zainteresowanie tą muzyką 
i umocnienie pozycji Krakowa jako 
czołowego ośrodka w kształtowa-
niu jazzowej świadomości w Polsce.
Natomiast lata 90. były zdecy-
dowanie szczęśliwym okresem 
dla nowych projektów festiwalo-
wych powstających w Krakowie: 
w 1995 roku zadebiutował Między-
narodowy Festiwal Starzy i Mło-
dzi, a w 1996 roku miała miejsce 
pierwsza edycja Letniego Festiwa-
lu Jazzowego w Piwnicy Pod Bara-
nami (choć w tym akurat miejscu 
jazz szalał już od bardzo dawna, 
chociażby za sprawą aktywności 
Zbigniewa Seiferta).

Jazz na krakowskich 
festiwalach obecnie

Być może najciekawszym przedsię-
wzięciem artystycznym, które obec-
ne jest na mapie jazzowego Krako-
wa, pozostaje festiwal Krakowska 
Jesień Jazzowa. Nazwa tej impre-
zy może być o tyle myląca, że pod-
czas koncertów festiwalowych pre-
zentowane jest skrajnie szerokie 
spektrum dźwięków improwizo-
wanych – jazz tak naprawdę jest tyl-
ko jednym z odcieni. Dla nocnych 
marków nie lada gratką okazać się 
mogą krakowskie Noce Jazzu, któ-
re prezentują dość szeroki przegląd 
współczesnej muzyki jazzowej. Za to 
wszyscy rozkochani w dźwiękach 
perkusji i innych instrumentach 

fot. Piotr Banasik
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z tej rodziny bacznie przysłuchiwać 
się powinni Międzynarodowemu 
Festiwalowi Perkusyjnemu Źródła 
i Inspiracje. Kraków nie zapomina 
również o mistrzach jazzu, którzy 
z byli z nim mocno związani. Mię-
dzy innymi właśnie dla ich uczcze-
nia organizowany jest Międzynaro-
dowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy 
im. Zbigniewa Seiferta oraz Mię-
dzynarodowy Jazzowy Konkurs Gi-
tarowy im. Jarka Śmietany.

Najciekawsi krakowscy 
jazzmani młodszego 
pokolenia

Moim pierwszym skojarzeniem, 
jeżeli chodzi o młodą krakowską 
falę jazzu, są znakomici pianiści. 
Wspomnieć wystarczy chociaż-
by Piotra Orzechowskiego (znane-
go tu i ówdzie jako Pianohooligan), 
który jazzowemu światu poznać się 
dał jako autor genialnej płyty Ex-
periment: Penderecki i współtwórca 
High Definition Quartet. Równie 
intrygująco zapowiada się kariera 
pianisty Mateusza Gawędy, który 
piękny dowód swojego artystycz-
nego wyczucia dał na wydanej nie-
dawno z Silbermanem płycie Non-
Simultaneous Double Squeeze.
Gwiazdą już tak naprawdę świa-
towego formatu (nie bójmy się 
tych słów!), bardzo mocno związa-
ną z Krakowem, jest kolejny piani-
sta – Dominik Wania. Choć urodził 

się w Sanoku, to jednak właśnie w Krakowie nabie-
rał artystycznych szlifów. Panteonu mistrzów kra-
kowskiego fortepianu młodego pokolenia dopełnia 
Kuba Płużek, krok po kroku tworzący swój muzycz-
ny język, który zaczyna coraz pełniej wybrzmie-
wać (oklaski za płytę Book of Resonance). Jeżeli cho-
dzi o kolejne pokolenia krakowskich jazzmanów, to 
możemy spać spokojnie. Wszak kierownikiem Ka-
tedry Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie jest 
sam Piotr Wyleżoł – pianista, którego muzyczna so-
lowa twórczość, choć utrzymana w mainstreamo-
wej konwencji, dostrzeżona została przez zagranicz-
ne media (być może za sprawą wydanej w ramach 
legendarnej serii Polish Jazz płyty Human Things).
Nie samą pianistyką jednak Kraków żyje. Wśród 
całej palety wyjątkowo interesujących krakow-
skich muzyków niepianistów na szczególną uwa-
gę zasługuje skrzypek Stanisław Słowiński. Najam-
bitniejszą próbą tego muzyka, który coraz śmielej 
wkraczać zaczyna w świat skrzypiec awangardo-
wych, jest jak na razie nagranie Visions Violin Con-
certo, które świadczy o niebywałej wręcz wyobraź-
ni i wrażliwości tego twórcy. �

Jędrzej Janicki

fot. Yatzek Piotrowski

Słuchaj podcastu: Kraków  

Kraków

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-20-krakow
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Trochę historii

Choć oczywiście prehistorii jazzu we Wrocławiu do-
patrywać się można jeszcze w czasach sprzed 1939 
roku, to jednak prawdziwy jazzowy rozkwit w tym 
mieście nastąpił dopiero po 1945 roku. Godnym od-
notowania jest fakt, że jedne z pierwszych płyt wyda-
nych w Polsce po wojnie miały wrocławski rodowód. 
Chodzi o nagrania z przedwojennych taśm Rundfunk
-Gesellschaft aus Breslau – ze względu na powojenną 
traumę królowały utwory instrumentalne, a wyko-
nywane w języku niemieckim niekiedy okołojazzo-
we utwory bywały skwapliwie pomijane. W ten spo-
sób takie wytwórnie jak MUZA czy MEWA wydawały 
nagrania niemieckich orkiestr faktycznie dyrygowa-
nych przez m.in. Eugena Wolffa czy Heinza Munso-

niusa, ale z pominięciem nazwisk 
tych artystów! W ich miejsce lidera-
mi składów mianowane były kom-
pletnie zmyślone postacie, takie jak 
Tadeusz Wenda czy Stanisław Go-
darski. Pierwszą powojenną forma-
cją, która grała muzykę zawierającą 
jazzowy pierwiastek, była orkiestra 
dowodzona przez pianistę i skrzyp-
ka Władysława Rossę. W zależności 
od potrzeb orkiestra przybierała co-
raz to inne nazwy – bywała nazy-
wana chociażby Big-Bandem Wła-
dysława Rossy czy Orkiestrą Jazzową 
Wesoła Szesnastka. Wspomnia-
ny artysta przysłużył się rozwojo-

Słysząc hasło „jazz we Wrocławiu”, myśli większości miłośników muzyki niczym za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki kierują się w stronę festiwalu Jazz nad Odrą. Skojarze-
nie to jest oczywiście jak najbardziej na miejscu, jednak nie ograniczajmy jazzowej tra-
dycji tego pięknego miasta wyłącznie do jednego wydarzenia. Wszak, jak się okazuje, 
„na jazzowo” we Wrocławiu zawsze sporo się działo…
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wi jazzu w Polsce w jeszcze jeden, 
równie ważny sposób. We wrocław-
skiej YMCA powstał Związek Miłoś-
ników Nowoczesnej Muzyki Jazzo-
wej, którego szefem został właśnie 
Władysław Rossa. On również w ra-
mach działalności YMCA organizo-
wał wspólne sesje muzykowania, 
które przy odrobinie dobrej woli na-
zwać można było amatorskimi jam 
sessions. Choć zaraz po wojnie nie-
chętna jazzowi propaganda szala-
ła, to muzyka ta dotarła jednak swo-
bodnie do środowiska studenckiego. 
Wyróżnić można w tym kontekście 
założoną przez studentów Politech-
niki Wrocławskiej w 1952 roku grupę 
Czterolistna Koniczynka, której lide-
rował wokalista i trębacz Stanisław 
Tiger Ołpiński. W 1955 roku z inicja-
tywy lokalnego dziennika „Słowo 
Polskie” zorganizowany został Tur-
niej Jazzu. Impreza ta składać się 
miała z trzech rund rozgrywających 
się na przełomie 1955 i 1956 roku. Od-
bywające się w ramach tego festiwa-
lu koncerty orkiestry Andrzeja Ku-
rylewicza, Melomanów czy zespołu 
Zygmunta Wicharego zgromadzi-
ły w Hali Ludowej całkiem pokaźną 
publikę. Być może najważniejszym 
jednak wydarzeniem dla rozwoju 
jazzu we Wrocławiu był I Ogólno-
polski Przegląd Studenckich Zespo-
łów Jazzowych zorganizowany w ra-
mach Dni Wrocławia (5-6 maja 1957 
roku) przez Radę Okręgową Zrzesze-
nia Studentów Polskich (ZSP). Wśród 

wyróżnionych wówczas muzyków wskazać należy 
Zbigniewa Namysłowskiego (wówczas puzonistę ze-
społu Witolda Krotochwila) czy wrocławianina Bog-
dana Bambino Dominika (pianistę wspomnianego 
już zespołu Czterolistna Koniczynka). Mniej więcej 
w tamtym czasie powstały we Wrocławiu również 
dwa zespoły, które miały swoje stałe dwudziesto-
minutowe audycje w Programie I Polskiego Radia – 
chodzi o kwintet Tadeusza Errolla Kosińskiego oraz 
o grupę Far Quartet. Również w późnych latach 50. do 
Wrocławia zaczęły ściągać gwiazdy jazzu światowego 
formatu – wspomnieć wystarczy, że podczas swojej 
objazdówki po Polsce w 1957 roku wrocławską Halę 
Ludową odwiedziła orkiestra Glenna Millera (prowa-
dzona wówczas przez Raya McKinleya), a w 1958 roku 
w ramach Tournée Dobrej Woli do Wrocławia zawi-
tał słynny kwartet Dave’a Brubecka. Być może legen-
darnym zdarzeniem z udziałem gwiazd światowego 
formatu było jam session, które odbyło się w sław-
nym klubie Pałacyk w 1967 roku. Do miejsca tego za-
witał wówczas Rahsaan Roland Kirk, który kilka go-
dzin wcześniej dał oszałamiający koncert w Hali 
Ludowej. Jednak raczej to trwające do rana jam ses-
sion, a nie sam koncert ukształtowało muzyczne ko-
rzenie Wrocławia…
Losy jazzowego Wrocławia są na trwałe sprzężone 
i zdominowane przez historię odbywającego się od 
1964 roku festiwalu Jazz nad Odrą. Jak wieść gminna 
niesie, idea festiwalu zainicjowana została podczas 
żmudnego oczekiwania na pociąg, w którym to pro-
cederze uczestniczyło trzech wrocławskich studen-
tów – Karol Maskos i Andrzej Żurek (obaj z Politech-
niki) oraz Aleksander Fleischer (reprezentant ASP). 
Początkowo Jazz nad Odrą miał być skromnym prze-
glądem pianistów jazzowych z Dolnego Śląska, lecz 
za namową Włodzimierza Sandeckiego (szefa Ko-
misji Kultury w Radzie Okręgowej ZSP we Wrocła-
wiu) formuła imprezy została rozszerzona – występo-
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wać miały również zespoły, i to z terenu całej Polski. 
Początkowo wszystkie festiwalowe koncerty odby-
wały się w niezawodnym Pałacyku oraz w auli Poli-
techniki Wrocławskiej, natomiast od 1967 roku kon-
cert laureatów przeniesiony został do Dużego Studia 
Polskiego Radia. Szefem jury pierwszej edycji festiwa-
lu został Jerzy Pakulski – lider Far Quartet i niekwe-
stionowany jazzowy autorytet. Jazz nad Odrą był tak 
naprawdę przedsięwzięciem ogólnoartystycznym – 
obok niewątpliwie doskonałej muzyki niemałą rolę 
odgrywała również festiwalowa oprawa graficzna. 
W tym kontekście wyróżnić trzeba plakaty promu-
jące Festiwal, które tworzone były przez tak znamie-
nitych artystów jak Jan Sawka, Eugeniusz Get-Stan-
kiewicz czy Robert Robs Szecówka. Jazz nad Odrą to 
tak wielki kawał historii jazzu, że po jego szczegóło-
we omówienie odesłać muszę w tym miejscu do fan-
tastycznej dwutomowej publikacji Bogusława Klimsy 
i Wojciecha Siwka zatytułowanej Jazz nad Odrą 1964-
2014 (wydanej w 2014 roku przez Wydawnictwo c2).

Wrocławski jazz obecnie

Wrocław to także Festiwal Bass & Beat. Koncepcja 
tej imprezy wykracza poza muzykę i opiera się 

na próbie łączenia różnych form 
sztuki. Światową pozycję zdo-
był Jazztopad, goszczący gwiaz-
dy jazzu w jednej z najepszych sal 
koncertowych kraju – NFM, ale 
także na kameralnych koncer-
tach w mieszkaniach słuchaczy. 
Punktem szczególnie ważnym na 
wrocławskiej mapie jazzowej jest 
klubo-restauracja Vertigo (miesz-
cząca się przy ul. Oławskiej 13). To 
wyjątkowe miejsce stanowi do-
skonałą trampolinę do szerszej 
kariery dla wielu młodych i am-
bitnych twórców jazzowych – 
klubowa scena zawsze pozostaje 
dla nich otwarta. Wśród młodych 
zdolnych wskazać trzeba zespół 
Chojnacki/Miguła, którego de-
biutancka płyta Contemplations 
zaskakuje i porywa już otwie-
rającym ją utworem Unknown. 
Największą gwiazdą wrocław-
skiej muzyki sięgającą po jazzowe 
wzorce (lecz daleko poza nią wy-
kraczającą) jest chyba znakomi-
ta jazzowo-hiphopowa grupa Bło-
to, która wyewoluowała z nieco 
nudnawego projektu EABS. Z pły-
ty na płytę dopracowują oni swój 
nieco przybrudzony, naznaczony 
estetyką lo-fi i dobrymi beatami 
styl, osiągając na wydanej w 2021 
roku płycie Kwasy i zasady, moim 
zdaniem, brzmienie prawie ide-
alne. �

Jędrzej Janicki

fot. Lech Basel

Słuchaj podcastu: Wrocław  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-1-wroclaw-cz-1
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Od roku 1945 do końca lat 50. 
XX wieku

Po II wojnie światowej do Gdy-
ni i Sopotu przyjeżdżali muzycy, 
którzy przed wojną grywali jazz 
w Warszawie. Do końca lat 40. w lo-
kalach gastronomicznych wystę-
powali m.in. Alfred Pradella, Kazi-
mierz Obrębski, Leopold Herman, 
Zygmunt Karasiński, ale też nie-
miecki akordeonista Willy Kress. 
Ze Śląska przyjechał też multiin-
strumentalista Hubert Paździor. 

Po roku 1949 władza wykreśliła słowo „jazz” z ofi-
cjalnego słownika. Większość muzyków uprawiają-
cych swing grała dalej, unikając tylko zakazanego 
terminu. Ogniskiem „ambitnego” jazzu była w Gdy-
ni (do 1949 roku) placówka YMCA. W Gdyni działał 
zespół Bogusława Klimczuka.
Lata 50., z apogeum w roku 1955, to era zespołu 
Sławka Czyńskiego (viol), z którym grał m.in. sak-
sofonista Jerzy Tatarak.

Lata 50., 60. i 70. XX wieku

W swingowej orkiestrze Rafała Kidonia w Gdyni 
debiutowali młodzi muzycy: Piotr Nadolski (tp) 

Trójmiasto
Gdańsk, Gdynia i Sopot – trzy miasta, z którymi wiąże się wieloletnia, kilkupoko-
leniowa już tradycja jazzowego grania; i które słyną z licznych imprez i festiwali 
muzycznych. Już od ponad 70 lat Trójmiasto gromadzi wybitnych artystów, będąc 
równocześnie miejscem, w którym ujawniają się nowe talenty. Można mówić już 
o czterech pokoleniach jazzu w Trójmieście, działających w latach 1945-2021.
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i Edward Rykaczewski (cl). Jazz stał się manife-
stem pokolenia na dwóch festiwalach w Sopocie: 
w latach 1956 i 1957. W tej atmosferze wyrasta-
li: Janusz Hajdun (p), Andrzej Mundkowski (p), 
Norbert Bojanowski (vib) oraz Helmut Nadol-
ski (db). Przełamany został dotychczasowy pry-
mat dixielandu i swingu, a bebop i cool jazz 
rozbrzmiewały w klubach Żak i Rudy Kot. Odpo-
wiedzią tradycjonalistów było powstanie (1958) 
zespołu Flamingo w studenckim klubie Kwa-
dratowa. W ciągu 10 lat w składzie zespołu zna-
leźli się choć przez chwilę m.in. trębacze Piotr 
Nadolski i Ryszard Podgórski, klarneciści Euge-
niusz Pudelewicz i Lucjan Czaplicki, puzoniści 
Andrzej Dorawa i Zbigniew Porzyński. Fani Fla-
mingo po jednej stronie barykady, fani nowo-
czesnego North Coast Quintet po drugiej. Walka 
toczyła się pod egidą miesięcznika „Jazz”, który 
powstał w Gdańsku (1956) i był tam wydawany 
do roku 1962. W 1959 roku gdański trębacz Alojzy 
Musiał został okrzyknięty pierwszą supergwiaz-
dą polskiego jazzu i „porwany” do Warszawy 
przez The Wreckers Andrzeja Trzaskowskie-
go. Były też wokalne gwiazdy: Marek Tarnowski 
i Mirosław Bobrowski. 
Główne nagrody i wyróżnienia ustanowionego od 
roku 1964 festiwalu Jazz nad Odrą trafiały do Trój-
miasta: 
1964 – Kwartet Ryszarda Kruzy (pierwsze miejsce); 
1965 – Trio Włodzimierza Nahornego i zespół Fla-
mingo (pierwsze miejsce ex-aequo),  zespół Jazz 
Players (drugie miejsce), W. Nahorny (pierwsze 
miejsce, nagroda dla solisty), Wiesław Skuba (p), Je-
rzy Sapiejewski (p), Lucjan Czaplicki (cl); 1966 – ze-
spół Soul Brothers (drugie miejsce), grupa J. Sapie-
jewskiego, Stanisław Cieślak (tb), L. Czaplicki (cl, as), 
Paweł Juszczenko (g), J. Sapiejewski; 1967 – Wiesław 
Skuba (p) (pierwsze miejsce, nagroda dla solisty in-

strumentalisty), Beniamin Marhu-
la (viol); 1968 – Marianna Wróblew-
ska (pierwsze miejsce, nagroda dla 
solisty wokalisty), Piotr Nadolski 
(tp), Andrzej Przybielski; 1969 – An-
drzej Przybielski (dwa razy pierw-
sze miejsce – nagroda dla solisty 
instrumentalisty i nagroda dla 
kompozytora); 1970 – Kwartet Jerze-
go Lisewskiego (pierwsze miejsce), 
Marian Zacharewicz (drugie miej-
sce , nagroda dla wokalisty); 1971 – 
zespół Rama 111 (trzecie miejsce); 
1973 – zespół Akcenty; 1974 – Sławo-
mir Łosowski; 1977 – zespół Basz-
ta; 1979 – zespół Antiquintet (drugie 
miejsce).
Uzupełnijmy listę o saksofonistę 
Przemka Dyakowskiego, który od 
końca lat 60. zaczął odgrywać rolę 
Jazzowego Ojca Chrzestnego – i jest 
nim do dziś.
Na całym świecie triumfy święcił 
jazz-rock; w Trójmieście tę muzykę 
grały m.in. Rama 111, Grupa Swo-
bodnej Improwizacji Leszka Drani-
ckiego, Truskawkowa Słodycz Soli 
czy Baszta.

Lata 80. i dalej, do początku 
XXI wieku

Dzięki muzykom, którzy grali 
w młodzieżowym big-bandzie Je-
rzego Partyki, pojawiła się nowa 
jakość brzmienia, a grupa do dziś 
wywiera wpływ na kształtowanie 
oblicza polskiego jazzu. Wśród naj-
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słynniejszych instrumentalistów 
big-bandu znaleźli się saksofoniści: 
Maciej Sikała, Adam Wendt, Jerzy 
Główczewski, Wojciech Staronie-
wicz i Tadeusz Jakubowski; puzo-
niści Grzegorz Nagórski i Jan Ko-
nop; perkusiści Adam Czerwiński 
i Piotr Jankowski, kontrabasiści Ja-
nusz Mackiewicz i Mariusz Bogda-
nowicz, a także pianista Cezary Pa-
ciorek.
Na początku lat 80. z udziałem Emi-
la Kowalskiego (cl) powstał zespół 
Seaside Dixieland. Wspomniany 
okres jest również początkiem ka-
riery Leszka Kułakowskiego (p), któ-
ry w 1980 roku przywiózł z Jazzu nad 
Odrą główną nagrodę z grupą An-
tiquintet. Wreszcie to właśnie w tej 
dekadzie zadebiutował Leszek Moż-
dżer (w zespole Kowalskiego).
W kolejnych latach także pojawi-
ły się nowe talenty. Wspomnieć 
tu należy Krystynę Stańko (voc), 
Macieja Grzywacza (g), Piotra Le-
mańczyka (b, db), Ola Walickiego 
(db), Sławka Jaskułkego (p), Eryka 
Kulma (dr) czy Dominika Bukow-
skiego (vib). 
Burzę w skali ogólnopolskiej wy-
wołała grupa Miłość uprawiająca 
„yass”. Awangarda, muzyka intui-
cyjna, elementy mainstreamu, free 
– to tylko część prawdy. W składzie 
zespołu znaleźli się: Leszek Moż-
dżer (p), Maciej Sikała (ts, ss), Jacek 
Olter (dr), Tymon Tymański (b, g) 
oraz Mikołaj Trzaska (as, bcl).

Wiek XXI, zwłaszcza ostatnia dekada

„Czwarta zmiana” trójmiejskiego jazzu to przeważ-
nie muzycy, którzy studiowali w gdańskiej Akade-
mii Muzycznej. Są dziś na ustach fanów jazzu i kry-
tyków w całej Polsce.
Mowa tu oczywiście o Emilu Miszku – zasłynął 
jako trębacz, kompozytor, aranżer oraz wizjoner; 
Tomaszu Chyle – skrzypku i kompozytorze; a także 
o: Sławku Koryźnie (dr), Piotrze Chęckim (ts), Szy-
monie Burnosie (p), Konradzie Żołnierku (b), Ig-
nacym Wiśniewskim (p), Michale Ciesielskim (ts), 
Marcinie Janku (cl) i Michale Zienkowskim (g).

Jazzowisko

Środowisko muzyków trójmiejskich nazwałem 
„Jazzowiskiem”. Jaki jest jego stan dziś? 
Podzieliłem je na kilka kategorii: 
Gwiazdy: Maciej Sikała, Adam Wendt, Wojciech 
Staroniewicz, Irek Wojtczak, Dominik Bukowski, 
Bernard Maseli, Maciej Grzywacz, Piotr Lemań-
czyk, Sławek Jaskułke, Włodzimierz Nahorny, Joan-
na Knitter, Krystyna Stańko. 
Profesjonalne wsparcie: m.in. Roman Ślefarski 
(dr), Tomasz Sowiński (dr), Janusz Macek Mackie-
wicz (b), Piotr Kułakowski (b), Grzegorz Sycz (dr), 
Eric Allen (dr), Ola Tomaszewska – polska Maria 
Schneider, Dominik Kisiel (p).
Niedocenieni a  wybitni: Piotr Nadolski (tp), Edward 
Rykaczewski (cl, tb) Leszek Dranicki (g, voc), Darek 
Herbasz (ts, bs), Cezary Paciorek (p, acc), Riverboat Ram-
blers Siergieja Kriuczkowa (tp, voc), Jacek Siciarek (voc).
Młodzi, a prawie gwiazdy: Jakub Hajdun (p), Emil 
Miszk (tp), Marcin Janek (cl), Piotr Chęcki (ts), Sła-
wek Koryzno (dr), Tomasz Chyła (viol). �

Stanisław Danielewicz

Trójmiasto

Słuchaj podcastu: Trójmiasto  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-23-sopot
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Rozśpiewane miasto1

Poznań od wieków był prężnym ośrodkiem mu-
zycznym. Jarosław Iwaszkiewicz miał stwierdzić: 
„Jeżeli ktoś mi mówi, że Polacy są narodem nie-
muzykalnym, to odpowiadam zazwyczaj – a Po-
znań?”2. Koncertowali tu Paganini, Wieniawski, 
Paderewski, miasto odwiedzał Chopin, a mieszka-
li tu Nowowiejski i Szeligowski. Od przeszło stu lat 
poznańska Akademia Muzyczna kształci kolejne 
pokolenia, natomiast sceny operowa i operetkowa 
zawsze należały do krajowej czołówki. 

Przy tak bogatej ofercie muzyki 
klasycznej również jej rozrywko-
wa odsłona musiała trzymać wy-
soki poziom. W okresie między-
wojennym rozkwitło nocne życie 
– pojawiały się kawiarnie i dancin-
gi. Dużą popularnością cieszyły się 
kina, na scenach królowały więc 
motywy filmowe, często wykorzy-
stywane w początkach jazzu. Nie 
bez znaczenia była w tym aspekcie 
organizacja Powszechnej Wysta-
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Poznań
Historia poznańskiej sceny jazzowej powszechnie kojarzy się niemal wyłącznie z ży-
ciorysem Krzysztofa Komedy Trzcińskiego. Trudno się temu dziwić – legendarny 
kompozytor właśnie tu się urodził i z lokalnymi muzykami osiągał pierwsze sukce-
sy. Błędem byłoby jednak utożsamiać stolicę Wielkopolski wyłącznie z tą wybitną 
postacią.
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wy Krajowej w 1929 roku, na której 
prezentowały się swingujące ze-
społy, jak choćby słynna orkiestra 
Karasińskiego–Kataszka3.
Rozwój gatunku nastąpił, jak w ca-
łym kraju, po II wojnie światowej. 
Pierwszy zespół otwarcie grający 
muzykę jazzową – Siódemka Kier, 
został założony pod koniec lat 40., 
w lokalnym ośrodku YMCA, przez 
pianistę Jerzego Grzewińskiego. 
W 1947 roku pianista rozpoczął 
współpracę z Leopoldem Tyrman-
dem, propagując klubowe spotka-
nia z tradycyjną muzyką jazzową4. 
Prawdziwą gwiazdą tego okresu 
był akordeonista Jerzy Gary Ga-
ryantesiewicz – lider Poznańskie-
go Sekstetu 155, porywający młodą 
publiczność w klubie Arizona. Obaj 
muzycy byli dla jazzowych adep-
tów prawdziwymi autorytetami 
i wokół nich kariery rozpoczynali 
późniejsi mistrzowie.

Narodziny legend

„Słuchając zespołu z Trzcińskim 
trochę oniemiałem. To już tak się 
gra?”5, wspominał Jerzy Milian 
pierwsze spotkanie z Krzysztofem 
Komedą. Zanim jednak Trzciń-
ski zasiadł za fortepianem winiar-
ni Słowiańskiej, akompaniując Ga-
ryantesiewiczowi, przeszedł długą 
drogę od rodzimego Poznania, po-
przez okupowaną Częstochowę, 
Wałbrzych i Ostrów Wielkopolski. 

Do stolicy Wielkopolski powrócił po 11 latach z za-
miarem studiowania medycyny, już wtedy kiero-
wała nim pasja do jazzu. Okazji do gry szukał na 
wszelkie sposoby. Założył zespół muzyczny na ma-
cierzystej uczelni, tam jednak dominował konwen-
cjonalny repertuar. W zespole Gary’ego wykonywał 
muzykę rozrywkową, u Grzewińskiego jazz tra-
dycyjny, improwizował w Domu Studenckim im. 
Hanki Sawickiej, na scenie SARP-u koncertował 
z Melomanami, a w klubie ZNTK jamował z całym 
poznańskim środowiskiem.
Gdy w połowie lat 50. nadszedł czas odwilży, mu-
zycy coraz śmielej prezentowali amerykańskie fa-
scynacje. Swoje zespoły prowadzili trębacz Stefan 
Hadryś, pianista i dyrygent Stanisław Renz czy – 
jeszcze jako pianista – Jerzy Milian. Przez ich skła-
dy przewijali się liczni wykonawcy, zarówno ama-
torzy, jak i wykształceni adepci. Poznań jako silny 
ośrodek akademicki przyciągał młodzież innych 
miast – i tak z Kalisza najpierw przeprowadził się 
tu perkusista Jan Zylber, a za nim pianista Jan Pta-
szyn Wróblewski z bratem Andrzejem (w 1956 roku 
powołał Jazz-Club Poznań).
Kamieniem milowym dla jazzu, nie tylko poznań-
skiego, ale polskiego w ogóle, były spotkania Ko-
medy z Milianem i Ptaszynem. Za namową pia-
nisty pierwszy z nich sięgnął po wibrafon, drugi 
zaś po saksofon barytonowy, dając w styczniu 1956 
roku początek legendarnemu Sekstetowi Komedy. 
Skład grupy uzupełnili Stanisław Pludra (sakso-
fon altowy), Józef Stolarz (kontrabas) i wspomniany 
Zylber (perkusja). Choć grupa kojarzona jest prze-
de wszystkim z brawurowym występem na pierw-
szym Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Jazzowej 
w Sopocie w sierpniu 1956 roku (gdzie pojawił się 
również zespół Grzewińskiego), to debiutowała 
parę tygodni wcześniej w Poznaniu, jamując z mu-
zykami orkiestry Gustava Broma.

Poznań
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Dzięki sopockiemu sukcesowi muzycy zyskali na-
leżyty rozgłos, udali się w trasę koncertową, repre-
zentowali Polskę na czwartym Światowym Festi-
walu Młodzieży w Moskwie oraz zaangażowali się 
w nagrania dla rozgłośni Polskiego Radia w Pozna-
niu (przygotowali ponad 40 utworów, z których na 
taśmach zachowało się 106). Milian związany był 
ze stacją już wcześniej, grając dla niej z własnym 
kwintetem. Wspólnie z Wróblewskim zaangażo-
wany był też w działalność taneczno-rozrywkowej 
orkiestry Poznańska Piętnastka Radiowa, powo-
łanej w 1957 roku. Początkowo kierownictwo nad 
zespołem objął legendarny dyrygent Stefan Stuli-
grosz, po nim zaś na wiele lat Zygmunt Mahlik.
Wspomniałem już, jak PeWuKa wpłynęła na po-
pularyzację jazzu; również w późniejszych latach 
Międzynarodowe Targi Poznańskie dawały taką 
możliwość. W 1958 roku, w pawilonie USA, RCA Vic-
tor urządziło pierwszy w Polsce pokaz kolorowej te-
lewizji. Przy realizacji przedsięwzięcia jego oprawę 
muzyczną powierzono Milianowi, do której muzyk 
sformował dixielandowy zespół, później namówił 
szefa ekspozycji, by Amerykanie zarejestrowali se-
sje dwóch polskich formacji: Polish Jazz All Stars 
i Jazz Believers.
Ten niezwykły okres w historii poznańskiej sceny 
szybko się jednak skończył. Jak gorzko wspomina 
Milian: „Dobrych rzeczy w Poznaniu i poznania-
kach jest wiele, ale Sekstetu Komedy wtedy zrozu-
mieć nie chcieli, chociaż mogli”7. Komeda wyjechał 
z Poznania w 1957 roku, tuż po nim Zylber, Ptaszyn 
zaś definitywnie rozstał się z miastem w 1960 roku. 
Również wibrafonista w końcu opuścił rodzinne 
strony, kiedy otrzymał propozycję kierowania Or-
kiestrą Rozrywkową PRiTV w Katowicach w 1973 
roku.
W 1959 roku z inicjatywy Miliana (wibrafon, ksy-
lofon) oraz Benona Hardego (fortepian) doszło jesz-

cze do niezwykłej sesji z udziałem 
Ptaszyna (saksofon tenorowy, flet), 
Janusza Hojana (trąbka), Wojcie-
cha Lechowskiego (gitara), a tak-
że niezidentyfikowanej sekcji ryt-
micznej. Zespół określono mianem 
Kwintetu Barowego, a nagranie, 
w 2020 roku, staraniem Michała 
Wilczyńskiego wydano na albu-
mie CD. Produkcja otrzymała zna-
mienny tytuł Do Widzenia…

Idzie nowe

W 1958 roku miał miejsce przeło-
mowy w historii Poznania (oraz 
sześciu innych polskich miast) kon-
cert – nad Wisłę przyjechał Dave 
Brubeck w towarzystwie Paula De-
smonda (saksofony), Joe Morello 
(perkusja) oraz Eugene’a Wrighta 
(kontrabas). „To nie była euforia. To 
była fiesta. Muzyczna i kulturalna”, 
wspominał Andrzej Wróblewski8. 
Był to pierwszy występ amerykań-
skiej grupy jazzowej w mieście, da-
jący początek podobnym wydarze-
niom w przyszłości.
Rok 1958 okazał się przełomo-
wy również z innego powodu – 
przy ul. Wielkiej rozpoczął dzia-
łalność niepowtarzalny klub Od 
Nowa, zdaniem Krzysztofa Kostyr-
ko stworzył on „swoiste środowi-
sko twórcze (…), ukształtował krąg 
ludzi pasjonujących się twórczoś-
cią, otwartych na nowe doświad-
czenia artystyczne”9. Była to insty-
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tucja o szerokiej działalności – do 
1970 roku zorganizowano tu kilka-
set spotkań, dyskusji, wernisaży, 
przedstawień, wieczorów poety-
ckich, wykładów oraz, rzecz jasna, 
koncertów. Tamtejsza scena sta-
ła się wiodącym ośrodkiem jazzo-
wym, grały tu takie sławy, jak: 
Hank Mobley, Nathan Davis czy 
Ben Webster. Przewinęła się przez 
niego cała plejada polskich mu-
zyków. „Gratulujemy niezwykle 
prężnej, przodującej w Polsce ini-
cjatywy w propagowaniu muzyki 
jazzowej”, stwierdził entuzjastycz-
nie Mieczysław Kosz10.

Miasto różnorodnych 
projektów

W 1977 roku Jan A.P. Kaczmarek 
(fidola Fischera, flety proste) wraz 
Grzegorzem Banaszakiem (gitara) 
rozpoczął współpracę z poznań-
skim Teatrem Ósmego Dnia i stwo-
rzył kameralną Orkiestrę Ósmego 
Dnia. W 1978 roku grupa otrzyma-
ła wyróżnienie na festiwalu Jazz 
nad Odrą, po czym koncertowa-
ła w całej Europie. W 1982 roku od-
była tournée po USA, zakończone 
nagraniem świetnie przyjętego al-
bumu Music For The End. Do 1989 
roku Kaczmarek rozwijał formu-
łę Orkiestry, współpracując m.in. 
z Krzesimirem Dębskim, Krzyszto-
fem Ścierańskim czy Maciejem Ta-
lagą.

Na przeciwnej stronie muzycznej orbity karierę 
rozwijał Aleksander Maliszewski. Grał na puzo-
nie w zespołach Miliana i Krzysztofa Sadowskiego. 
W 1975 roku współtworzył rozrywkowy zespół Ergo 
Band z Grażyną Łobaszewską, a cztery lata póź-
niej jedną z popularniejszych grup w Polsce – Alex 
Band. W latach 1983 i 1985 wybrano ją najlepszym 
big-bandem w ankiecie Jazz Forum, później zaś jej 
funkowo-jazzowe rytmy znalazły uznanie wśród 
hip-hopowych producentów.

fot. Paulina Krukowska

Poznań
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Wielki sukces, a także poczesne miejsce w histo-
rii osiągnął założony w 1981 roku w Poznaniu ze-
spół String Connection. Grupa wywodzi się ze stu-
denckiej grupy Warsztat, w której grali Krzesimir 
Dębski (skrzypce), Krzysztof Przybyłowicz (perku-
sja) oraz Zbigniew Wrombel (gitara basowa). Skład 
ukształtował się, gdy dołączyli do nich Janusz Sko-
wron (instrumenty klawiszowe), a także Andrzej 
Olejniczak (saksofony). Na debiutanckiej płycie Wor-
koholic sekcję rytmiczną tworzyli zaś Krzysztof Ście-
rański (gitara basowa) i Zbigniew Lewandowski 
(perkusja). W latach 1982-1984 w ankietach Jazz Fo-
rum zespół zajmował pierwsze miejsce w katego-
rii grup, a Dębski – muzyka oraz kompozytora roku. 
W opinii wielu fanów String Connection uchodzi za 
jedną z najlepiej grających na żywo grup jazzowych.

Kuźnia promotorów

Lata 90. dały początek prężnym inicjatywom, które 
rozmachem i cyklicznością wyróżniały się na kra-
jowej mapie jazzowej. W tym aspekcie nie sposób 
pominąć roli, jaką dla promocji gatunku odegrał 

(i wciąż z sukcesami to czyni) Dio-
nizy Piątkowski. W 1993 roku w po-
znańskim Eskulapie zainauguro-
wał Poznań Jazz Fair, który szybko 
wyrósł na jedną z najważniejszych 
imprez w kraju. Wayne Shorter, 
Art Ensemble Of Chicago czy Al Di 
Meola to tylko niektórzy z gigantów 
występujących pod tym szyldem. Tu 
odbył się też pamiętny koncert gru-
py Miłość z Lesterem Bowiem za-
rejestrowany na albumie Not Two. 
W 1998 roku Piątkowski rozpoczął 
swój flagowy projekt – trwający do 
dziś cykl Era Jazzu. Przez 23 lata od-
było się w jego ramach ponad 200 
koncertów, w tym szereg projek-
tów specjalnych – unikalnych połą-
czeń światowych gwiazd z lokalny-
mi muzykami.
Od 1998 roku staraniem Leszka Łu-
czaka sercem jazzowego środowiska 
w Poznaniu jest klub Blue Note. Mało 
jest w Polsce miejsc, które od tak daw-
na bez przerwy zapraszają światowe 
gwiazdy oraz dają szansę początkują-
cym muzykom. Dla tych drugich od 
2014 roku organizowany jest konkurs, 
promujący najbardziej obiecujące ta-
lenty. „Sprawiliście, że poczułem się 
naprawdę chciany. Na zawsze wasz 
przyjaciel Lenny White” – to tylko je-
den z dziesiątków wpisów do klubo-
wej księgi pamiątkowej.
Kolejnym ważnym miejscem na mu-
zycznej mapie Poznania, zwłaszcza 
jej improwizowanej odmiany, jest ot-
warty w 1999 roku klub Dragon. Obok 

fot. Paulina Krukowska
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koncertów awangardowych arty-
stów, od pięciu lat odbywa się w nim 
Spontaneous Music Festival, promu-
jący muzykę kreowaną tu i teraz. 
Wielu artystów decydowało się na-
grywać na tej scenie własne albumy, 
jak choćby Tomasz Chyła i jego Circ-
lesongs, wyróżnione przez redakcję 
JazzPRESSu mianem płyty roku 2018.
Niezwykłym w skali Europy przed-
sięwzięciem był zainicjowany przez 
Wojciecha Juszczaka w latach 2006-
2018 festiwal Made in Chicago, nigdy 
wcześniej nie prezentowano tu bo-
wiem tak szeroko dziedzictwa chica-
gowskiej sceny jazzowej i bluesowej. 
Dzięki współpracy z Jazz Institute of 
Chicago udało się zaprosić do stolicy 
Wielkopolski takie gwiazdy, jak: Lee 
Konitz, Roscoe Mitchell czy Henry 
Threadgill.
Oczywiście cyklicznych, wciąż ak-
tywnych imprez na ternie Pozna-
nia jest więcej. Nie sposób pomi-
nąć: Enter Enea Festivalu (od 2011 
roku), cyklu JazzZamek (od 2016 
roku), Poznań Old Jazz Festivalu (od 
2009 roku), a także nawiązujących 
programowo do jazzu i muzyki 
improwizowanej: Ethno Portu (od 
2008 roku), Nostalgia Festivalu (od 
2007 roku) czy Festiwalu Teatralne-
go Malta (od 1991 roku).

Współczesny Poznań

Współczesna scena jazzowa, oprócz 
wspomnianych imprez i klubów, 

rozwija się na założonej w 2009 roku katedrze 
Jazzu tutejszej Akademii Muzycznej. Wielu uzna-
nych artystów związanych z Poznaniem stanowi 
kadrę dydaktyczną tej ciągle rozwijającej się in-
stytucji, m.in. pianista Krzysztof Dys, saksofonista 
Maciej Kociński, kontrabasista Patryk Piłasiewicz 
czy wspomniani: Dębski, Wrombel i Przybyło-
wicz. Trzeba też podkreślić szczególną rolę trę-
bacza Macieja Fortuny, z jednej strony cenionego 
wykładowcy, a z drugiej spiritus movens licznych 
przedsięwzięć, m.in. reaktywacji Poznańskiej 
Piętnastki, Maratonu Komedowskiego, Stowarzy-
szenia Jazz Poznań czy autorskich zespołów.
Można odnieść wrażenie, że po latach poznańska 
scena jazzowa doczekała się komfortowej sytuacji. 
Prężna uczelnia z dobrze dobraną kadrą, liczne fe-
stiwale – w końcu wspierane przez lokalne władze 
– a także rozpoznawalne kluby jazzowe zapewnia-
ją odpowiednie środowisko, tak dla poczatkują-
cych muzyków, jak i chętnie tu przyjeżdżających 
wielkich gwiazd. Poznań więc to nie tylko piękna 
historia, ale także miejsce otwarte na muzyczną 
przyszłość. �

Jakub Krukowski
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7 Jerzy Milian, Wiem	i	powiem, s. 35.
8 Kajetan Kurkiewicz, Kilka	lat	wcześniej	jazz	w	Polsce	był	zaka-

zany.	To	był	przełom:	Dave	Brubeck	Quartet	i	jego	legendarne	
koncerty, www.gazeta.pl.

9 Praca zbiorowa, Klub	Od	nowa	1958-1970, s 17.
10 Ibidem,	s 117.

Poznań

Słuchaj podcastu: Poznań  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-9-poznan
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Górnośląski Okręg… Jazzowy – tak naprawdę moż-
na by napisać monografię poświęconą górnoślą-
skim dekadom jazzu (i jego okolicom). Zresztą mu-
zyczność regionu jest wpisana w jego historię i etos 
społecznego życia. To poprzez muzykę – koła śpie-
wacze i towarzystwa chóralne – Ślązacy kształ-
towali narodową tożsamość; to grą na harmosz-
ce urozmaicano sobie czas po szychcie; to w końcu 
w muzyce wyrażało się niewypowiedziane i nie-
osiągalne pragnienie metafizycznego zrozumienia, 
a może i zapomnienia, trudu pracy w podziem-
nych ciemnościach – to właśnie muzyka w jakimś 
sensie równoważyła myśli zdeterminowane prze-
mijaniem. I tak poprzez swoją gospodarczo-naro-
dową tożsamość region umacniał się na muzycznej 
mapie tej części Europy. Nieprzypadkowo właśnie 

na robotniczym Śląsku wybiły pol-
skie źródła bluesa, a przed nim – 
dixielandu, najbardziej rozrywko-
wej odmiany jazzu.
W sposób oczywisty z dixielan-
dem łączy się postać Zygmunta Wi-
charego, pochodzącego z dzisiejsze-
go Chorzowa (a przedwojennych 
Hajduk Wielkich) pianisty i lide-
ra jednego z pierwszych, a z pew-
nością najsłynniejszych i w swo-
ich czasach najlepiej opłacanych 
polskich zespołów dixielando-
wych, czy szerzej: rozrywkowych – 
w estradowej ofercie przez lata łą-
czył bowiem występy muzyczne 
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z kabaretowymi. Działał lekko po-
nad dekadę (1955-1966), wielokrot-
nie wymieniając skład personalny. 
I choć spotykał się z silnym ostra-
cyzmem ze strony ortodoksyjne-
go środowiska jazzowego, coraz sil-
niej tupiącego nogami od festiwalu 
w Sopocie, to za sprawą charyzmy 
swojego kontrowersyjnego lide-
ra stał się jednym z (często pierw-
szych) przystanków w muzycznej 
karierze wielu polskich artystów. 
Jak w estradowej litanii: Bruno 
Buczka, Bronisława Gęsikowskie-
go, Norberta Jarczoka, Piotra Kotta, 
Zbigniewa Namysłowskiego (pu-
zon!), Michała Niemiry, Manfre-
da Niezgody, Franciszka Okonia, 
Jana Walaska (prekursora bebopu 
w Polsce), Mirka Wójcika, Carmen 
Moreno („swingującej królowej 
polskiego jazzu”), Katarzyny Bove-
ry czy Bogusława Wyrobka („pol-
skiego Elvisa Presleya”).
Gdy zespół Wicharego popadał 
w zapomnienie po śmierci lidera 
(1966), a na polskiej estradzie królo-
wał big-beat, w 1968 roku to właś-
nie w Katowicach powołano pierw-
szą w Polsce szkołę jazzmanów 
– Studium Zawodowe Muzyki Roz-
rywkowej, od 1969 roku z nazwy 
Wydział Muzyki Rozrywkowej tu-
tejszej PWSM. W ten sposób Kato-
wice stały się kuźnią jazzowych 
talentów, obowiązkowym przy-
stankiem edukacyjnym dla kolej-
nych pokoleń młodych jazzmanów 

– nie tylko romansującego z jazzem w utworach 
ilustracyjnych Wojciecha Kilara, który wybrał 
Śląsk, bo właśnie tu była… szkoła muzyczna.
Po licznych zmianach nazwy (od lat 80. z jazzem 
w nagłówku) jednostka funkcjonuje dziś jako Wy-
dział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. A kiedy myślimy o śro-
dowisku jazzowym tej zacnej Alma Mater, to 
naturalnym skojarzeniem staje się wydana w 1978 
roku w serii Polish Jazz płyta Big Bandu Katowice – 
Music for My Friends. Swingują, jazzują i komponu-
ją na niej najważniejsi i najwybitniejsi polscy ar-
tyści, m.in. Andrzej Zubek (spiritus movens bandu, 
połówka duetu Zubek/Banasik), Zbigniew Kalemba 
(kolejny szef bandu, spiritus movens Studium Za-
wodowego Muzyki Rozrywkowej), Wojciech Gogo-
lewski (pianista, bandleader), Jerzy Jarosik (flecista, 
późniejszy szef muzyczny Teatru Rozrywki w Cho-
rzowie), Piotr Prońko (saksofonista, brat Krystyny 
Prońko – także absolwentki katowickiej uczelni) 
czy Jarosław Śmietana (gitarzysta, lider m.in. le-
gendarnej grupy Extra Ball), a rotujący zespół przez 
lata uzupełniali kolejni.
Wspomniany Zbigniew Kalemba w latach 1965-1977 
prowadził Zespół Taneczny Polskiego Radia w Ka-
towicach Metrum. Swingująca formacja – reakty-
wowana w połowie lat 70. przez Kalembę i zasilana 
personalnie przez Big Band Katowice (m.in. Jaro-
sław Śmietana) – miała być przeciwwagą dla zbyt 
rozrywkowej, zdaniem muzycznych ortodoksów, 
Orkiestry Rozrywkowej PRiTV pod dyrekcją Jerze-
go Miliana, katowiczanina z wyboru. Ten wybit-
ny wibrafonista to kolejna i osobna karta polskiego 
jazzu. Dla kronikarskiej poprawności wspomnieć 
należy, że w jego zespole grali Wojciech Gogolewski 
i Jerzy Jarosik z… Big Bandu Katowice.
Wymieniając każde nazwisko, moglibyśmy ukła-
dać niczym puzzle kolejne artystyczne ścieżki 
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jazzowych powiązań, bo przecież w kwartecie Go-
golewskiego zaczynał karierę Zbigniew Wege-
haupt, by kontynuować ją m.in. w Extra Ball i Trio 
Kazimierza Jonkisza. Jonkisz to kolejny absolwent 
katowickiej PWSM. Extra Ball z kolei współzakła-
dał ze Śmietaną Władysław Adzik Sendecki – jeden 
z najwybitniejszych pianistów na świecie, w ostat-
nich latach często obecny w gościnnych murach 
katowickiego NOSPR-u, brat Stefana Sendeckiego, 
który w latach 80. był jednym z kierowników mu-
zycznych orkiestry Miliana.
Tę wyliczankę uzupełnia New Presentation (Ja-
cek i Wojciech Niedzielowie i słynna płyta o tym 
tytule, nagrana pod szyldem Wojciech Niedziela 
Trio), a dalej: harmolodyczny Young Power pod wo-
dzą Krzysztofa Popka, a w składzie z liczną repre-
zentacją na różne sposoby „śląskich” jazzmanów; 
pokrewny z nim personalnie i nieograniczający 
się gatunkowo Pick Up w składzie m.in. Krzysztof 

Głuch, Andrzej Urny, Jerzy Piotrow-
ski czy Jorgos Skolias; a w końcu 
Walk Away – grupa fusion założo-
na przez studentów katowickiego 
wydziału jazzu na czele z Krzysz-
tofem Zawadzkim – w pierwszym 
rozdaniu m.in. Bernard Maseli, 
Adam Wendt i Zbigniew Jakubek, 
grający do dziś pod szyldem gru-
py. Warto wspomnieć w kontekście 
Akademii Muzycznej także jej nie-
co młodszych absolwentów, a zara-
zem uczniów już wymienionych 
artystów: Annę Serafińską (wnucz-
kę Carmen Moreno), Adama Bał-
dycha (ucznia Henryka Gembal-
skiego – jazzowego skrzypka, brata 
organisty Juliana), Piotra Schmid-
ta czy Macieja Obarę. Wielu z nich 
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to czołowe nazwiska nie tylko pol-
skiego, ale i światowego jazzu.
Niektórzy z nich byli z Górnym Ślą-
skiem związani rodzinnie lub miej-
scem urodzenia, inni w sposób na-
turalny wzbogacali migrancki 
koloryt regionu – przyjeżdżając za 
muzyką jak za pracą. Wielu z nich 
zostało, zasilając szeregi kadry profe-
sorskiej Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. Wielki, choć geograficznie 
nieduży, poplątany ze sobą na róż-
nych płaszczyznach świat śląskie-
go (i światowego) jazzu. I nie tylko 
jazzu. Łatwo zatrzeć granice gatun-
kowe w tym pomieszaniu, o czym 
świadczył nieistniejący już iko-
niczny bluesowo-jazzowy klub mu-
zyczny Kocynder w Chorzowie i co 
potwierdza twórczość np. SBB – le-
gendy polskiego i śląskiego rock-blu-
esa, nieodcinającej się bynajmniej 
od jazzowych inspiracji, zwłaszcza 
w solowej działalności Józefa Skrze-
ka i Apostolisa Anthimosa – czy po-
czątki kariery najbardziej bluesowe-
go Ślązaka, Jana Kyksa Skrzeka.
Jazzowe środowisko regionu mo-
żemy opowiedzieć nie tylko bio-
grafiami i wykazami nazwisk, ale 
i miejscami na mapie. Obok Kato-
wic dwa silne ośrodki to do dziś 
Rybnik i Gliwice. Po tym pierw-
szym mieście najlepiej oprowadził-
by nas Henryk Mikołaj Górecki, ale 
jazzową historię miejsca przedsta-
wiają swoją twórczością Adam Ma-
kowicz, Jacek i Wojciech Niedzie-

lowie, Wiesław Pieregorólka czy reprezentujący 
młodsze pokolenie, nie tak dawno objawiony świa-
tu – Kuba Więcek.
Niedalekie Gliwice to oddzielna jazzowa mekka, 
począwszy od października 1956 roku, gdy w są-
siednim Zabrzu (!) powstało Stowarzyszenie Mu-
zyczne Śląski Jazz Club, czyli pierwsza jazzowa 
organizacja w Polsce (bardzo szybko jej główną 
siedzibą stały się Gliwice i scena studenckiego 
klubu Gwarek). Od dekad, po zmartwychwsta-
niu z kryzysu lat 90. XX wieku, obejmuje swoim 
patronatem i troską organizatorską kariery mu-
zyków i zespołów, przyjacielskie jam sessions, 
koncerty i festiwale, także te „z okolic jazzu”, np. 
Metalmanię, ale przede wszystkim Jazz w Rui-
nach (w niepowtarzalnych Ruinach Teatru Victo-
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ria), JAZZtrzębie (w niedalekim Jastrzębiu-Zdroju, 
pod kierunkiem gitarzysty jazzowego Przemysła-
wa Strączka) czy Czwartek Jazzowy z Gwiazdą. Ślą-
ski Jazz Club to jednak przede wszystkim ludzie – 
jazzowi melomani, społecznicy, historiografowie 
jazzu, prekursorzy gatunku w powojennej Pol-
sce. Wśród nich są: Tadeusz Erroll Kosiński i An-
drzej Schmidt. Ludzie kochający jazz. Ale Gliwice 
to również Krzysztof Kobyliński i jego autorskie 
projekty, m.in. Centrum Kultury Jazovia, między-
narodowe spotkania w ramach Jazz Bus czy festi-
wal PalmJazz. To w końcu i muzycy, np. Krzysztof 
Zgraja (druga połowa Duo Bednarek/Zgraja), Piotr 
Schmidt czy Karo Glazer.
A festiwale to osobna mapa regionu, a raczej trasa 
warta przemierzenia. Na Śląsku bowiem jazzu też 
się słucha – w czasach przedpandemicznych pra-
wie codziennie – na żywo, „na kilogramy”, w klu-
bach, salach koncertowych i podczas naprawdę 
licznych festiwali. Nieraz w terminarzu brako-
wało miejsca na kolejne koncerty i jamy, z powo-
du liczby tych wydarzeń. Nie sposób wymienić tu 
wszystkich, nieprzypadkowo bowiem Katowice 
w dziedzinie muzyki współtworzą sieć Miast Kre-
atywnych UNESCO (a powinien do niej należeć 
cały region): Katowicki Wtorkowy Klub Jazzowy 
(JazzKLUB) w NOSPR, Silesia Jazz Festival, JazzArt 
Festival czy jaZZ i okolice / jaZZ & beyond (gatun-
kowo i geograficznie zahaczający także o inne 
śląskie miasta). Jazzowe okolice są również bli-
skie festiwalom Ars Cameralis czy Katowice Kul-
tura Natura. W granicach województwa śląskie-
go są jeszcze: Jazzowa Jesień im. Tomasza Stańko 
w Bielsku-Białej i Bielska Zadymka Jazzowa (tak-
że w Katowicach). Oby jak najwięcej z nich po-
wróciło wraz z normalnością sanitarną. Dzięki 
tym wydarzeniom na śląskich scenach występo-
wały największe gwiazdy polskiego i światowego 

jazzu. I znów nie sposób wymienić 
wszystkich, dlatego na zakończe-
nie tej jazzowo-śląskiej wyliczan-
ki wspomnienie mojego doświad-
czenia muzyki. 
W 2013 roku, podczas JazzArt Fe-
stival, w katowickim kościele pw. 
św. św. Apostołów Piotra i Pawła 
wystąpił Jan Garbarek z Hilliard 
Ensemble. Na zakończenie wy-
brzmiało mistyczne Remember 
Me My Dear – głosy śpiewaków za-
nikały wraz z nimi w mroku sac-
rum. Siedem lat wcześniej podczas 
Ars Cameralis Hilliardzi (wystę-
pujący wraz z Terjem Rypdalem 
i tyską orkiestrą Aukso) dedyko-
wali koncert ofiarom katastrofy 
w kopalni „Halemba” w Rudzie 
Śląskiej. A zaczęło się od występu 
zespołu Wicharego podczas Zadu-
szek Jazzowych w Zabrzu w 1955 
roku… �

Anna Piontek

Słuchaj podcastu: Katowice  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-21-katowice
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Trochę historii

Muzyka zbliżona do jazzowej roz-
brzmiewała w Łodzi już przed 1939 
rokiem. Wspomnieć wystarczy cho-
ciażby utrzymany w dixielandowej 
konwencji koncert grupy Zygmunta 
Karasińskiego, który miał miejsce 
w 1933 roku w Filharmonii Łódzkiej. 
Nic więc dziwnego, że po 1945 roku 
jazz wrócił do Łodzi, która ze wzglę-
du na wojenne zniszczenia Warsza-

wy w dużej mierze przejęła funkcję kulturalnej sto-
licy Polski. Popularne wówczas były takie zespoły 
jak orkiestra braci Łopatowskich czy potężna orkie-
stra Bolesława Krochmalskiego. Szczególnie ważną 
rolę w popularyzacji jazzu w Łodzi (a także w Polsce) 
odgrywały różne organizacje, np. YMCA (siedziba 
przy ulicy Moniuszki 4a), posiadająca w swoich zbio-
rach kilkaset płyt z muzyka jazzową, oraz Klub Mu-
zyczny Melomanów.
W Łodzi powstał również zespół Melomani (na-
zwa zapewne nawiązuje do wspomnianego Klu-
bu Muzycznego Melomanów) – jedna z najważniej-
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Początki łódzkiej sceny jazzowej sięgają jeszcze okresu międzywojennego, kiedy to 
Łódź stała się centrum polskiej kultury. Kluby studenckie, które powstały w tamtym 
okresie – a także już po II wojnie światowej – były idealne dla koneserów muzyki 
jazzowej, pełnoprawnych artystów, jak i dopiero zawiązujących się grup.

Łódź
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szych grup mających wpływ na kształtowanie się 
jazzu w Polsce. W zespole tym grały takie znamie-
nite osobistości polskiego jazzu, jak: Jerzy Duduś 
Matuszkiewicz, Krzysztof Komeda, Andrzej Trza-
skowski czy Andrzej Idon Wojciechowski. W tam-
tym okresie jazz mocno związany był z działalnoś-
cią Wyższej Szkoły Filmowej, dość wspomnieć, że 
w legendarnej już studenckiej etiudzie Romana Po-
lańskiego „Rozbijemy zabawę…” (1957) radośnie przy-
grywa zespół Idona Wojciechowskiego.
W styczniu 1957 roku na mapie Łodzi powstało ko-
lejne miejsce, które w znaczący sposób ukształto-
wało jazzową świadomość muzyków i słuchaczy. 
Przy ul. Jaracza 7 otwarto Jazz-Club, który na po-
czątku 1958 roku został przeniesiony na ul. Piot-
rkowską 77. W klubie tym, zwanym popularnie 
Pod siódemkami, organizowane były liczne kon-
kursy i koncerty – chociażby hucznie świętowa-
ne piąte urodziny klubu, w ramach których świet-
ne koncerty dały zespoły The Wreckers Andrzeja 
Trzaskowskiego, Tiger Rag czy Swingtet 77. Lata 70. 
przyniosły wysyp studenckich klubów jazzowych. 
Jazzu słuchać można było w klubie Futurysta przy 
al. Politechniki czy chociażby w klubie Na Piętrze, 
który przy ul. Jaracza 7 zajął miejsce dawnego Jazz
-Clubu.

Mówiąc o historii łódzkiego jazzu, 
wspomnieć trzeba również nazwi-
sko Macieja Jaworskiego – byłego 
szefa klubu Futurysta. Wśród jego 
licznych osiągnięć na niwie orga-
nizatorsko-popularyzatorskiej na 
szczególne uznanie zasługuje zor-
ganizowanie w Łodzi niektórych 
edycji legendarnego festiwalu Jazz 
Jamboree. Lata 80., choć z powo-
dów politycznych były okresem 
pewnego artystycznego spowol-
nienia, również dostarczyły Łodzi 
jazzowych doznań – w tym czasie 
pojawiły się jednak przede wszyst-
kim rodzime gwiazdy, np. Tomasz 
Stańko, Zbigniew Namysłowski, 
bracia Ścierańscy czy efemeryczna 
grupa Ossjan.

Ważniejsze festiwale 
i koncerty

W latach 50. miejscem w Łodzi, 
w którym odbywały się koncerty 
z udziałem gwiazd światowego (!) 
jazzu, była hala klubu sportowego 
WiMa Łódź. Właśnie tam w lutym 
1956 roku wystąpił trębacz Teddy 
Cotton, którego muzyka zdradzała 
wówczas inspirację muzycznym 
dorobkiem Louisa Armstronga. 
W tym samym miejscu w kwiet-
niu 1957 roku na dwóch koncer-
tach pojawiła się słynna orkiestra 
Glenna Millera pod kierowni-
ctwem perkusisty i wokalisty Raya 
McKinleya (członka oryginalne-

fot. Piotr Fagasiewicz
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go składu orkiestry). Do statu-
su wręcz legendarnego urósł kon-
cert kwartetu Dave’a Brubecka, 
który miał miejsce w Filharmo-
nii Łódzkiej w marcu 1958 roku. 
Kwartet ten pojawił się w swoim 
„klasycznym” wydaniu (Dave Bru-
beck – fortepian, Paul Desmond – 
saksofon altowy, Eugene Wright – 
kontrabas, Joe Morello – perkusja), 
co spowodowało, że koncert ten 
śmiało można było wówczas na-
zywać najważniejszym wydarze-
niem jazzowym w Polsce.
Na kolejną gwiazdę tak ogromne-
go kalibru Łódź musiała czekać 
kilka dobrych lat. Wszak w kwiet-
niu 1978 roku w Sali Koncertowej 
Liceum Muzycznego (przy ul. Sos-
nowej 9) wspaniały występ dał je-
den z najwybitniejszych sakso-
fonistów w historii – Stan Getz 
(pojawił się on wówczas ze swoim 
sekstetem).
W latach 70., dzięki szczególnym 
staraniom Macieja Jaworskiego, 
w Filharmonii Łódzkiej organi-
zowane były edycje festiwalu Jazz 
Jamboree. Szczególnie pamiętnym 
jest koncert orkiestry Duke’a El-
lingtona (kierowanej przez jego 
syna Mercera), który miał miejsce 
w ramach tego właśnie festiwa-
lu w 1977 roku. Lata 80. to kolejne 
koncerty legend muzyki jazzowej, 
jak np. występ sekstetu Paco de 
Lucíi w maju 1984 roku w Teatrze 
Wielkim, oraz kolejne edycje festi-

walu Jazz Jamboree, np. edycja z 1985 roku i wspa-
niały koncert Joe Zawinula.
Warto zauważyć, że w wyniku wysiłków prężnie 
działającego łódzkiego oddziału organizacji Al-
liance Française, w latach 90. w Łodzi obecny był 
jazz francuski. Wystarczy wspomnieć chociażby 
występ Didiera i Francisa Lockwoodów z Teatru 
Wielkiego z marca 1998 roku czy liczne koncer-
ty francuskich składów, organizowane przez Ra-
dio Łódź i odbywające się w dobrze znanym wśród 
łódzkich melomanów studio S-1.

fot. Piotr Fagasiewicz
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Łódzki jazz teraz

Łódź na jazzowej mapie Polski obecnie również 
wypada całkiem zacnie. Prawdopodobnie najbar-
dziej znanym jazzowym festiwalem w mieście jest 
Letnia Akademia Jazzu organizowana w Klubie 
Wytwórnia. Choć impreza ta przyciąga dość słyn-
ne nazwiska zarówno polskiego, jak i zagranicz-
nego jazzu, to miłośnicy nieco bardziej wyrafino-
wanych form jazzowych schronienia poszukiwać 
muszą w innych klubach i na innych zdarzeniach 
artystycznych.
W tym kontekście warto wspomnieć przede 
wszystkim klubo-restaurację Ciągoty i Tęsknoty. 
Co się chwali: właściciele klubu stawiają nie tylko 
na najpopularniejsze odmiany jazzu, lecz również 
na te bardziej peryferyjne. Zawsze świetna muzy-
ka, a i jedzenie całkiem dobre… Dla wszystkich mi-
łośników dźwięków rozimprowizowanych polecić 
należy klub KIJ (działający w siedzibie dawnego le-
gendarnego klubu Bagdad Cafe), który stał się swe-
go czasu tak naprawdę kolebką łódzkiego jazzowe-
go jamowania. Wspomnianymi sesjami wspólnego 
grania niejednokrotnie dowodził pianista Marcel 
Baliński – być może najciekawszy muzyk jazzowy 
młodego pokolenia związany z Łodzią. Współtwo-

rzony przez niego zespół Entropia 
Ensemble oraz autorskie trio to po 
prostu klasa sama w sobie. Należy 
tylko mieć nadzieję, że zorganizo-
wany przez Marcela w 2019 roku fe-
stiwal muzyki (około)jazzowej Dwa 
Piętra stanie się w przyszłości sta-
łym elementem łódzkiego pejzażu 
jazzowego.
Innym wyjątkowym muzykiem, 
który swoją artystyczną aktyw-
ność w dużej mierze prowadzi 
w Łodzi, jest gitarzysta Marek 
Kądziela. Kierownik Instytutu 
Jazzu Akademii Muzycznej w Ło-
dzi to nie tylko wytrawny poszu-
kiwacz dźwięków nieoczywistych 
i wspaniały sideman, lecz rów-
nież bardzo utalentowany band 
lider – posłuchajcie jego doskona-
łej crossoverowej płyty Marek Ką-
dziela Jazz Ensemble.
W tym jakże skrótowym pocz-
cie łódzkich gwiazd jazzowych za-
braknąć nie może również pianisty 
Macieja Tubisa. Doceniony przez 
krytyków, proponuje nie tylko dość 
łatwą jazzową formę w swoim au-
torskim zespole Tubis Trio, lecz an-
gażuje się również w inne projekty, 
jak chociażby duet Bolewski/Tu-
bis (z perkusistą Radosławem Bo-
lewskim – wykładowcą łódzkiej 
Akademii), którego płyta Lunatyk 
przypaść może do gustu również 
miłośnikom… popu. �

Jędrzej Janicki

fot. Piotr Fagasiewicz

Słuchaj podcastu: Łódź  
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Bydgoszcz na jazzowej mapie Pol-
ski zajmuje ważne i istotne miejsce. 
Potwierdza to wysoki status muzy-
ków jazzowych wywodzących się 
z tego miasta. Spośród licznego gro-
na bydgoskich artystów spełniają-
cych się na jazzowej niwie wyróż-
niają się ci, którzy prezentują swą 
sztukę międzynarodowej publicz-
ności, występując na prestiżowych 
festiwalach, koncertując z jazzma-
nami z Europy i USA oraz nagry-
wając płyty o międzynarodowym 
zasięgu. Są to: pianista Krzysztof 
Herdzin, perkusista Piotr Biskup-
ski i wibrafonista Karol Szyma-
nowski.
Jednak aby w danym mieście mo-
gła rozkwitnąć jazzowa działal-

ność, niezbędne jest współdziałanie kilku fun-
damentalnych czynników. Pierwszym z nich jest 
oczywiście obecność ludzi kochających jazz i prag-
nących go praktykować – takich muzyków w Byd-
goszczy nigdy nie brakowało. Drugim jest miejsce, 
w którym mogą oni odebrać muzyczną eduka-
cję – wszak muzycy (także jazzowi) nie rodzą się 
na kamieniu i muszą gdzieś nauczyć się instru-
mentalnego rzemiosła. Takim ośrodkiem był i jest 
Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina. 
To właśnie w murach tej placówki powstała i na-
dal działa słynna Bydgoska Szkoła Perkusji kiero-
wana przez znakomitego pedagoga Mirosława Żytę. 
Spod jego ręki wyszli jazzowi bębniarze tej mia-
ry co Piotr Biskupski, Jacek Pelc, Łukasz Żyta, Seba-
stian Frankiewicz, Dawid Fortuna, Maksymilian 
Olszewski i wielu innych, którzy zasilili czołowe 
polskie zespoły jazzowe. Większość znanych mu-
zyków jazzowych z Bydgoszczy wywodzi się z tego 

Bydgoszcz
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właśnie ośrodka (Krzysztof Herdzin, Piotr Olszew-
ski, Karol Szymanowski, Marcin Jahr, Adam Żół-
koś, Wojciech Olszewski). 
Kolejnym ważnym ogniwem wspierającym rozwój 
muzyki jazzowej jest możliwość wspólnej gry. Do 
tego niezbędne jest odpowiednie miejsce na próby 
z zespołem, gwarantujące jazzmanom możliwość 
doskonalenia się w swej sztuce oraz zabezpieczające 
podstawowe potrzeby sprzętowe. Takich placówek 
było w Bydgoszczy wiele. Do najważniejszych na-
leży zliczyć Wojewódzki Ośrodek Kultury – z prze-
strzenną salą prób i zapleczem sprzętowym umoż-
liwiającym profesjonalne nagłośnienie, a nawet 
dokonywanie nagrań. Tutaj odbywała próby m.in. 
Asocjacja Andrzeja Przybielskiego. Innym ośrod-
kiem kultury przyjaznym muzyce jazzowej jest 

bydgoski Pałac Młodzieży, w któ-
rym od 1975 roku działa nieprze-
rwanie Jazz Big Band ’75. W jego 
repertuarze znajdują się utwo-
ry należące do jazzowej klasyki. 
W Pałacu Młodzieży, oprócz prób 
big-bandu, odbywają się też zaję-
cia indywidualne z zakresu gry na 
trąbce, saksofonie, puzonie oraz 
nauka gry na fortepianie, gitarze 
basowej i perkusji. Wszystkie zaję-
cia prowadzone są przez wykwa-
lifikowanych pedagogów, prak-
tyków czynnie grających muzykę 
jazzową. Dodatkowym elementem 
kształcenia początkujących jazz-
manów są też zajęcia z improwiza-
cji jazzowej. 
Oprócz typowych placówek edu-
kacyjno-kulturalnych muzy-
cy jazzowi mogą się też spotykać 
i wspólnie muzykować w klubach 
zlokalizowanych na terenie Byd-
goszczy. W okresie przed transfor-
macją ustrojową większość klu-
bów, w których grano jazz, należała 
do samorządów studenckich byd-
goskich uczelni. Najsłynniejszym 
z nich był Beanus, w którym re-
gularnie odbywały się koncer-
ty gwiazd polskiego jazzu, popu-
larnością cieszyły się jam sessions, 
a lokalni muzycy mogli tam odby-
wać próby, ćwiczyć i przechowy-
wać sprzęt. Obecnie kluby, w któ-
rych grywa się muzykę jazzową, 
znajdują się w rękach prywatnych 
i od indywidualnych decyzji właś-

fot. Dariusz Gackowski
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cicieli zależy rodzaj współpracy 
z lokalnym środowiskiem muzy-
ków. 
Jednym z pierwszych klubów, któ-
ry pojawił się w latach 90., był 
klub Trytony, założony przez trój-
kę udziałowców. Miał być on z za-
łożenia klubem jazzowym, jednak 
po pierwszym okresie działalności 
pojawiły się wśród prowadzących 
odmienne koncepcje stylistycz-
ne, które ostatecznie doprowadzi-
ły do rozstania. Trytony stały się 
Eljazzem o mainstreamowej orien-
tacji, a miłośnicy bardziej radykal-
nej, awangardowej muzyki utwo-
rzyli klub Mózg. Inne miejsca, 
w których grano jazz, czyli Kuźnia, 
Węgliszek, Sanatorium, Kubryk 
i Szpulka, były nastawione na do-
tarcie ze swoją ofertą do szerszego 
kręgu odbiorców, toteż obok jazzu 
grano tam także bluesa i inne ga-
tunki muzyki rozrywkowej.
Niebagatelne znaczenie dla kondy-
cji środowiska jazzowego mają tak-
że wydarzenia koncertowe. W Byd-
goszczy zawsze miał miejsce co 
najmniej jeden festiwal jazzowy 
w roku. Przez wiele lat była to Po-
morska Jesień Jazzowa, organizo-
wana przez bydgoski oddział Pol-
skiego Stowarzyszenia Jazzowego, 
połączona z konkursem na młody, 
debiutujący zespół. Obecnie trady-
cję tę podtrzymuje Bydgoszcz Jazz 
Festival. Poza tym do Bydgoszczy 
regularnie przyjeżdżają gwiazdy 

światowego jazzu odbywające koncertowe trasy po 
Europie, jak np. John Scofield czy Jean-Luc Ponty. 
Wydarzeniem o przełomowym znaczeniu dla roz-
woju muzyki jazzowej w Bydgoszczy było utworze-
nie w 2003 roku kierunku jazz i muzyka estradowa 
na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego. Wpłynęło to w zasadniczy sposób na usta-
bilizowanie się bydgoskiego środowiska jazzowego. 
Z jednej strony zatrudnienie znalazła kadra pe-
dagogów, przez co ściślej związała się z miastem. 
Z drugiej – grono bydgoskich jazzmanów zasili-
ła grupa studentów kierunku jazzowego w liczbie 
około osiemdziesięciu. W ten sposób przez pięcio-

fot. Dariusz Gackowski
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letni okres studiów utalentowani młodzi jazzma-
ni mają szansę wpływać na obraz bydgoskiego śro-
dowiska muzycznego. W momencie zakończenia 
studiów część absolwentów powraca do własnych 
środowisk, część zasila jazzowe formacje działają-
ce w innych miastach, a pewien procent decydu-
je się na pozostanie w Bydgoszczy. Z działalnością 
kierunku jazzowego łączą się oczywiście także wy-
mierne korzyści w postaci uczelnianych koncer-
tów, konferencji i sympozjów poświęconych muzy-
ce jazzowej, spotkań warsztatowych z wybitnymi 
muzykami różnorodnych specjalności, egzaminy 
dyplomowe otwarte dla publiczności i inne tego ro-
dzaju artystyczne wydarzenia. 
Trzon kadry pedagogicznej kierunku jazz i mu-
zyka estradowa stanowią rodowici bydgoszczanie 
i muzycy od lat związani ze środowiskiem bydgo-
skim. Wykładają tu: 
• na fortepianie – Krzysztof Herdzin i Adam Żółkoś, 
• na wibrafonie – Karol Szymanowski,
• na gitarze – Piotr Olszewski,
• na kontrabasie – Grzegorz Nadolny,
• na perkusji – Piotr Biskupski,
• na skrzypcach – Maciej Afanasjew,

a także przedstawiciele gdańskiego 
środowiska jazzowego:
• na saksofonach i flecie – Maciej 

Sikała,
• na trąbce – Marcin Gawdzis.
Klasę wokalistyki jazzowej prowa-
dzi Joanna Zagdańska.
W skład kadry wchodzą także ab-
solwenci bydgoskiej uczelni: An-
toni Olszewski (b), Mateusz Kraw-
czyk (dr), Michał Szlempo (p), 
Adam Lemańczyk (p), Kamila Ab-
rahamowicz-Szlempo (voc). 
Muzyka jazzowa zawsze stano-
wiła w Bydgoszczy istotną część 
oferty kulturalnej, a publiczność 
chętnie z niej korzystała. Wy-
starczy wspomnieć, że festiwa-
lowe koncerty z reguły odbywają 
się w prestiżowych salach Filhar-
monii Pomorskiej (900 miejsc) 
czy Opery Nova (800 miejsc). Tak-
że władze miasta przychylnym 
okiem patrzą na prężnie rozwi-
jające się jazzowe środowisko, 
nie szczędząc dotacji na spekta-
kularne wydarzenia muzyczne, 
jak choćby Drums Fusion – festi-
wal sztuki perkusyjnej, w które-
go programie sporą część zajmuje 
właśnie jazz.
Podsumowując – obraz muzyki 
jazzowej w Bydgoszczy można ry-
sować w różowych barwach, pa-
trząc w przyszłość z uzasadnionym 
optymizmem. �

Karol Szymanowski

fot. Dariusz Gackowski

Słuchaj podcastu: Bydgoszcz  
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Budulec: pasja

Początki klubu sięgają roku 1964, 
gdy Związek Młodzieży Socja-
listycznej postanowił urządzić 
w piwnicy pod swymi biura-
mi klub, a rodzeństwo Prońków 
(Wojciech, Piotr, Krystyna) oraz 
inni młodzi bigbitowcy postano-
wili znaleźć w nim miejsce dla 
swojej muzyki – własnymi siłami 
wyremontowali piwnicę, w któ-

rej po wojnie było więzienie, a później pralnia. 
Młodzi artyści zaczęli zapraszać wykonawców 
z innych miast, organizowali koncerty. To tutaj 
debiutował znakomity gitarzysta Jarosław Śmie-
tana. Jednak z czasem muzyki było coraz mniej, 
a narad i szkoleń aktywu młodzieżowego coraz 
więcej. Wreszcie, gdy stan techniczny obiektu 
wymagał pilnego remontu, klub został na kilka 
lat zamknięty.
W 1980 roku został ponownie otwarty i przekazany 
jako oficjalna siedziba Gorzowskiego Klubu Jazzo-
wego. 1 kwietnia 1981 roku Bogusław Dziekański zo-

Mekką jazzu w Gorzowie jest Jazz Club Pod Filarami, aczkolwiek klub organizuje też 
koncerty jazzowe w teatrze, filharmonii, w auli Akademii Gorzowskiej lub na świe-
żym powietrzu.
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stał mianowany kierownikiem, następnie dyrek-
torem instytucji, a jako jej specjalność wybrał jazz, 
swój ulubiony gatunek muzyki. Nie brakowało pro-
testów ze strony młodzieży, która wolała w tym 
miejscu jeszcze jedną dyskotekę. Jednak mozolna 
praca u podstaw zaczęła z czasem owocować.
W 1992 roku klub przejęty został przez Urząd Mia-
sta Gorzowa i od tamtej pory jest finansowany z bu-
dżetu miasta. Nosi nazwę Jazz Club Pod Filarami.

Koncerty

Na przestrzeni minionych lat w klubie lub na jego 
zaproszenie na większych scenach Gorzowa wy-
stąpiło ponad 500 zespołów, około 2000 artystów. 
Przeważały koncerty jazzowe, ale klub otwarty był 
również na inne formy i gatunki. Przez Filary prze-
winęli się niemal wszyscy najlepsi polscy jazzma-
ni – od Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Tomasza 
Szukalskiego, Tomasza Stańki, Adama Makowicza, 
przez Zbigniewa Namysłowskiego, Macieja Strzel-
czyka, Kubę Badacha, Janusza Muniaka, po Gra-
żynę Auguścik, Urszulę Dudziak, Piotra Wojtasi-
ka, Leszka Możdżera, zespoły: Young Power, Walk 
Away, String Connection, Laboratorium i wiele in-
nych.

Po 1989 roku możliwe stało się za-
praszanie zagranicznych muzy-
ków. W klubie gościli czołowi mu-
zycy światowego jazzu, jak: Al 
Foster, Billy Cobham, Tim Arma-
cost, Lynell Bentley, Luluk Purwan-
to, Deborah Brown, Carter Jeffer-
son, Gary Thomas, Frank Gambale, 
Eric Marienthal, Adam Holzman 
Quartet, Steve Logan, David Fuze 
Fiuczynski, Joey Calderazzo, Bob 
Berg, Kera Mfa, David Kikoski 
i wielu innych.
Niektórzy muzycy po wielokroć 
koncertowali Pod Filarami. Pub-
liczność tworzy w klubie niepo-
wtarzalną atmosferę, a nawet więź 
z muzykami.
Dla młodych jazzmanów występ 
Pod Filarami jest pewnego rodza-
ju nobilitacją – możliwość wpisa-
nia tego miejsca w CV jest dla nich 
ważna.

Edukacja

Mała Akademia Jazzu powstała na 
Pomorzu, a w 1986 roku zagościła 
Pod Filarami w Gorzowie.
Studentami tej szczególnej uczel-
ni początkowo byli uczniowie pią-
tych i szóstych klas szkół podsta-
wowych, później doszły gimnazja. 
Mała Akademia Jazzu jest obecna 
także w szkole specjalnej.
Audycje odbywają się średnio raz 
w miesiącu. Wykładowcami są wy-
bitni jazzmani – do 2014 roku było 

fot. Zenon Kmiecik
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ich 90. Byli to m.in. Tomasz Szukal-
ski, Artur Dutkiewicz, Jose Torres, 
Zbigniew Jakubek, Bernard Maseli, 
Włodek Pawlik, Jan Ptaszyn Wrób-
lewski i Jarosław Śmietana. W la-
tach 90. zajęcia prowadził również 
amerykański klarnecista Brad Ter-
ry wraz z Joachimem Menclem. 
Specjalną audycję poprowadził 
Freddy Cole.
W ostatnich latach wykładowca-
mi są: Marek Kazana, Piotr Lemań-
ski, Leszek Dranicki, Grzegorz Tur-
czyński, Zbigniew Lewandowski, 
Krzysztof Puma Piasecki, Adam 
Wendt, Dominik Rosłon, Adam 
Bałdych, Marek Konarski. Trzech 
z nich – Turczyński, Bałdych i Ko-
narski – to wychowankowie klubu 
i Małej Akademii Jazzu.
Program MAJ ewoluował, tak jak 
ewoluowała muzyka, i nadal nie 
jest on sztywny. Obejmuje dwulet-
ni cykl edukacji: pierwszy rok po-
święcony jest muzyce akustycznej, 
drugi rok – elektronicznej. W pro-
gramie mieści się historia jazzu, 
poznawanie jego różnych stylów, 
instrumentów, a nawet tajników 
improwizacji.
Jakie efekty daje ta edukacja, najle-
piej wiedzą sami muzycy – podczas 
koncertu finałowego mają przed 
sobą już wyrobioną publiczność. 
Nastąpiła też wymiana pokolenio-
wa. Dawni absolwenci MAJ mają 
dzieci, które w szkole również słu-
chają audycji Małej Akademii Jazzu.

Gorzowska Młoda Scena Jazzowa

Jesienią 2004 roku spora grupa absolwentów MAJ 
szykowała się do wyjazdu na studia, do szkół w in-
nych miastach. Na pożegnanie otrzymali dyplomy 
z mianem ambasadorów. Ambasadorami zostali: To-
masz Adamczak, Mikołaj Budniak, Ireneusz Bud-
ny, Krzysztof Ciesielski, Magdalena Kujawska, Jacek 
Kwiatkowski, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Macu-
lewicz, Marcin Nowak, Artur Panyszak, Bartosz Per-
nal, Mariusz Smoliński, Szymon Szymkowicz, Grze-
gorz Turczyński, Michał Wróblewski. W poźniejszym 
terminie również Adam Bałdych dostał taki dyplom.

fot. Aneta Stosor
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Gdy muzyczna brać studencka wracała do Gorzo-
wa na święta, chciała się spotkać, posłuchać na-
wzajem, pograć. I tak zrodził się Noworoczny Zlot 
Jazzowy. Kilka lat temu odświeżył go Marek Konar-
ski, który zaprasza młodych jazzmanów z Polski, 
Niemiec, a także Danii.
Od 2001 roku odbywają się koncerty Gorzowskiej 
Młodej Sceny Jazzowej, czyli młodych muzyków, 
którzy wyrośli z Małej Akademii Jazzu i kontynu-
ują swoją edukację muzyczną. Klub był dla nich 
przyjaznym miejscem, pozwalającym na debiut 
sceniczny.

Kariery

Wielu wychowanków klubu i Ma-
łej Akademii Jazzu zrobiło impo-
nujące kariery. Zanim jednak przy-
szły duże sukcesy, uczestniczyli 
w wielu warsztatach jazzowych 
i wygrywali w licznych prestiżo-
wych konkursach. Grają z najlep-
szymi, wydają płyty, koncertują na 
całym świecie.

Adam Bałdych – skrzypek, 
kompozytor, aranżer

Ukończył Akademię Muzyczną 
w Katowicach na Wydziale Jazzu 
i Muzyki Estradowej (dyplom z wy-
różnieniem). On zaszedł najdalej. 
Kilkakrotnie zajmował pierwsze 
miejsce na listach Jazz Top Jazz Fo-
rum: jako Nowa Nadzieja, Najlep-
szy Skrzypek, Najlepszy Kompo-
zytor, Album Roku, Muzyk Roku. 
Grał i nagrywał z najlepszymi pol-
skimi, a także zagranicznymi jazz-
manami, jak: Billy Cobham, Ste-
ve Logan, Yaron Herman, Lars 
Danielsson, René van Helsdin-
gen, Luluk Purwanto, Eldad Tar-
mu Quartet, Didier Labbe Quartet, 
Monty Waters, Nigel Kennedy czy 
Jim Beard.
Światową karierę rozpoczął po wy-
daniu razem z The Baltic Gang 
płyty Imaginary Room w 2012 roku 
dla słynnej wytwórni niemieckiej 
ACT.

fot. Dorota Frątczak
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Brał udział w nagraniu ponad 20 
płyt, wydał sześć autorskich albu-
mów, ostatni w 2021 – Poetry. z gru-
pą Adam Bałdych Quintet. Na za-
mówienie skomponował kilka 
suit na orkiestrę symfoniczną i in-
strumenty improwizujące. Kon-
certował w Polsce, Niemczech, Ko-
rei Południowej, Chinach, Japonii, 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Austrii, Islandii, Portugalii, Azer-
bejdżanie, Holandii, Szwecji, Nor-
wegii, Finlandii, Hiszpanii, Indo-
nezji i we Włoszech.
W 2016 roku został odznaczony 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Marek Konarski  
– saksofonista, kompozytor

Ukończył Danish National Aca-
demy of Music w Odense (Dania). 
W ramach programu Erasmus 
przez rok studiował w Sibelius 
Academy of Music w Helsinkach. 
Pierwszą płytę nagrał z zespołem 
Tone Raw. W dorobku ma dziewięć 
płyt, nagranych z różnymi zespoła-
mi. Jedną z nich jest Into The Wild 
z Bartosz Pernal Sextet.
Grał m.in. z takimi muzykami, jak: 
Anders Mogensen, Carl Winther, 
Johnny Aman, Richard Ander-
son, Kresten Osgood czy Ken-
neth Dahl Knudsen. Koncertował 
w wielu krajach Europy. Od 2016 
roku występuje ze światową gwiaz-

dą saksofonu, Jerrym Bergonzim. W 2017 roku do 
współpracy zaprosił go trębacz Tim Hagans, który 
trzykrotnie był nominowany do Nagrody Grammy.
Jest najmłodszym wykładowcą Małej Akademii 
Jazzu.

Bartosz Pernal – puzonista, kompozytor

Ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego w klasie puzonu, kontynuował naukę 
na Akademii Muzycznej we Wrocławiu (ukończył 
je z wyróżnieniem) i na Akademii Muzycznej w Ka-
towicach (kompozycja i aranżacja jazzowa). 
Realizuje autorski projekt Bartosz Pernal Quin-
tet, do którego zaprasza jazzmanów z Polski i za-
granicy. Pisze kompozycje i aranżacje na zlecenia 
różnych instytucji kultury.
Koncertował m.in. w Filharmonii na Watykanie, 
w Hiszpanii, Rumunii, Niemczech czy Francji.
Grał z czołówką polskich jazzmanów, natomiast 
za granicą muzykował m.in. z Anne Paceo, Jacqui 
Dankworth, Rosario Giuliani, Dante Luciani, An-
dym Middletonem, Priscillą Jones i Andym Nin-
valle.
Ma w dorobku nagrania płytowe z różnymi big-
bandami, zespołem Leszka Możdżera, Kasią Kowal-

fot. Dorota Frątczak
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ską, zespołem Brian Fentress oraz swoim kwinte-
tem i sekstetem.
Na Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał tytuł 
doktora sztuki w dziedzinie artystycznej dyrygen-
tury. Jest adiunktem w Instytucie Muzyki Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego na kierunku jazz i muzyka 
estradowa.

Przemysław Raminiak – pianista, 
kompozytor

Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na 
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na kierun-
ku fortepian. Przygotowując się do egzaminu licenc-
jackiego w 2001 roku, skrzyknął trio Raminiak/Gar-
bowski/Gradziuk, które choć założone doraźnie cel, 
przetrwało do 2013 roku. W 2002 roku trio wystąpiło 
na Bielskiej Zadymce, zdobywając główną nagrodę. 
Pokłosiem stała się płyta Scandinavia. Trio zauroczyło 
Jana Ptaszyna Wróblewskiego, toteż zaprosił je do 
współpracy i wspólnych koncertów. Z RGG Ramini-
ak nagrał, poza Scandynavią, także Straight Story, True 
Story – In Two Acts,	a następnie wyjątkową Unfinished 
Story – Remembering Kosz, która została uznana pols-
kim albumem roku 2007 przez dziennik Rzeczpospo-
lita i słuchaczy Radia Jazz.
W 2015 roku założył zespół Przemek Raminiak 
Quartet, z którym wydał płytę Locomotive. Jest au-
torem muzyki do spektakli teatralnych Leonard 
oraz Krwawe Gody – inspiracje Garcii Lorci w go-
rzowskim Teatrze im. J. Osterwy.

Dawid Troczewski – pianista, 
keyboardzista, aranżer, kompozytor

Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu na 
Wydziale Instrumentalnym w specjalności jazz 
i muzyka rozrywkowa.

Współpracował z Mackiem Golds-
burym. Efektem była płyta, która 
zebrała bardzo dobre recenzje 
w Polsce, Niemczech, na Ukrainie 
i w USA.
Współpracował m.in. z Bradem 
Terrym (USA), Krzysztofem Pumą 
Piaseckim, Piotrem Wojtasikiem, 
Krystyną Prońko, Dennisem Her-
nandezem (Hiszpania), polskimi 
big-bandami, kabaretem Zeno-
na Laskowika, Filharmonią Wroc-
ławską.
Najważniejsze projekty muzyczne 
to: kompozycje Czesława Nieme-
na w nowych aranżacjach, Tribu-
te to Michel Petrucciani, The Other 
Sound ze Zbigniewem Wrom-
blem na kontrabasie i Jarosławem 
Buczkowskim na akordeonie, pio-
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senki Mieczysława Fogga w no-
wych aranżacjach. Nagrał pły-
tę Casablanca z kompozycjami 
gorzowskiego stroiciela fortepia-
nów w swoich aranżacjach. Z Ja-
rosławem Buczkowskim stworzył 
oryginalny duet: fortepian i akor-
deon.
Koncertował w Polsce, Niemc-Polsce, Niemc-
zech, Szwecji, Czechach, Szwajcarii, 
Wielkiej Brytanii, na Ukrainie.

Grzegorz Turczyński – 
puzonista, wokalista, 
ukulelista

Ukończył Akademię Muzyczną we 
Wrocławiu na kierunku puzon.
W 2000 roku zaproszony został do 
udziału w European Jazz Youth 
Orchestra, czyli międzynarodo-
wej orkiestrze jazzowej, złożonej 
z najzdolniejszej młodzieży mu-
zycznej z różnych krajów europej-
skich. Odbył z EJO trasę koncerto-
wą po Europie, ukazała się również 
płyta z tych koncertów.
Grał m.in. z Big Bandem Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, ze 
Zbigniewem Namysłowskim, 
Zbigniew Górny Big-Band, z Jazzo-
holics, Torres Salsa Tropical, Fun-
kyland, Tomaszem Stańką, Piotrem 
Wojtasikiem, Dante Lucianim, Zbi-
gniewem Lewandowskim i swo-
im nauczycielem, Grzegorzem 
Nagórskim. Współpracował z Tea-
trem Komedia w Warszawie przy 

spektaklu Chicago oraz z Teatrem Muzycznym we 
Wrocławiu.
Gra w zespole The Lions oraz w The Sunny Side. 
Uczy we Wrocławskiej Szkole Muzyki Nowoczesnej.

Michał Wróblewski– pianista, 
kompozytor, aranżer

Ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach na 
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej na kierun-
ku fortepian oraz kompozycja i aranżacja.
Jest autorem programu na dwa kwartety: klasycz-
ny i jazzowy Double Quartet oraz Jeden fortepian 
i  dwanaście rąk, w którym zagrało sześciu piani-
stów z Gorzowskiej Młodej Sceny Jazzowej. Opraco-
wał projekty łączące jazz z rapem i jazz z hip ho-
pem. Nagrał swoją muzykę do płyty promującej 
Gorzów, skomponował też muzykę do kilku filmów 
animowanych i filmu Wspomnienia z miasta L.
Wziął udział w nagraniu płyty Kabaret Starszych 
Panów. Po trzech miesiącach płyta miała już status 
platynowej.
W 2010 roku nagrał płytę Michał Wróblewski Trio. Są 
na niej jego kompozycje oraz standardy Coltrane’a.
Jest autorem projektu symfonicznego Jazz i Orkies-
tra, nagranego z Narodową Orkiestrą Polskiego Ra-
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dia w Katowicach. Premiera albumu Jazz i Orkies-
tra odbyła się w 2013 roku z gościnnym udziałem 
Zbigniewa Namysłowskiego
W 2015 roku został uznany za Nową Nadzieję w co-
rocznej ankiecie Jazz Forum. W 2016 roku wyjechał 
do Nowego Jorku na zaproszenie Terence‘a Blan-
charda, wielokrotnego zdobywcy nagród Grammy. 
Zespół Michał Wróblewski Trio wraz z Blanchar-
dem odbył europejską trasę koncertową. Efektem 
tej współpracy jest album Radiostatik. Od 2018 roku 
współpracuje z Michałem Urbaniakiem.

Tomasz Żyrmont – pianista, kompozytor

Ukończył marketing i zarządzanie na Uniwersyte-
cie Szczecińskim, a następnie Akademię Muzycz-
ną w Katowicach, uzyskując tytuł licencjata w kla-
sie fortepianu. 
Po studiach wyjechał do Londynu. Tam w 2009 
roku obronił dyplom w prestiżowej, nagradzanej 
przez królową brytyjską, Guildhall School of Mu-
sic and Drama. W Guildhall brał udział w warszta-
tach z takimi gwiazdami jazzu, jak: Joshua Red-
man, Danilo Pérez, Phil Markowitz, Bobo Stenson 
czy Christian McBride.

Jest liderem założonego w 2009 
roku kwintetu Groove Razors 
w Londynie. Zespół wykonuje 
głównie kompozycje Tomka w sty-
lu fusion, nu jazz, funk i jest re-
gularnym rezydentem Jazz Café 
POSK. Klub przyjął patronat nad 
pierwszą płytą zespołu. Groove Ra-
zors zapraszał do współpracy ta-
kich muzyków, jak: Rick James, 
Francesco Mendolia, Jono McNeil, 
Nick Svarc, Adam Bałdych, Chris 
Webb.
Poza Polską i Wielką Brytanią wy-
stępował we Włoszech, Niemczech, 
Francji, Belgii i Luksemburgu.
Oczywiście gorzowskie środowi-
sko jazzowe, które wykształciło 
się przy Filarach, jest o wiele szer-
sze. Jest Łukasz Chyliński (g), Jacek 
Kwiatkowski (p), Michał Kwiat-
kowski (voc), Ireneusz Budny (dr), 
Krzysztof Ciesielski (b), Artur Pa-
nyszak (s), Tomek Posieczek (b), 
Michał Maculewicz (s), Mariusz 
Smoliński (p), Marcin Nowak (g). 
Rośnie też już następne pokolenie: 
Jeremi Turczyński, Wiktoria Ra-
miniak…

Gorzów Jazz Celebrations

Konkurs o Klucz do Kariery im. 
Marka Karewicza – Gorzów Jazz Ce-
lebrations jest spadkobiercą daw-
nej Pomorskiej Jesieni Jazzowej. 
W konkursie jurorem jest publicz-
ność. Nazwa nagrody stała się łącz-

fot. Aneta Stosor
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nikiem między starymi a nowymi 
czasami.
Klucze do Kariery zdobywali tacy 
muzycy, jak: Stanisław Sojka, Gra-
żyna Auguścik, Ewa Uryga, Krzysz-
tof Herdzin, Janusz Szrom, bra-
cia Łukasz i Paweł Golcowie, Jan 
Freicher, Dominik Rosłon, zespo-
ły Dixie Lovers, Walk Away, Set Off, 
Sekstet Jerzego Małka i wielu in-
nych. W ostatnich latach zdobywa-
li je również gorzowianie: Adam 
Bałdych z zespołem, Przemysław 
Raminiak w trio RGG, The Concep-
tion (Michał Maculewicz, Bartosz 
Pernal, Mariusz Smoliński).
Poza młodymi każdy festiwal 
wzbogacały koncerty gwiazd. 
W czasach przed zmianą ustro-
ju były to polskie gwiazdy, później 
uświetniali je tacy muzycy, jak: 
Billy Hart, Adam Holzman, Ran-
dy Brecker, wracający z emigracji 
Włodek Pawlik, Urszula Dudziak 
i inni.
I Pomorska Jesień Jazzowa i Go-
rzów Jazz Celebrations składały się 
z dwóch części: konkursowej dla 
młodych jazzmanów i koncertu 
gwiazdy. W cyklu Gorzów Jazz Ce-
lebrations odbywają się 3-4 koncer-
ty i raz do roku konkurs o Klucz do 
Kariery.
W ramach Gorzów Jazz Celebra-
tions grał m.in. zespół The Yellow-
jackets, Joshua Redman – James 
Farm, Passport, Kenny Garrett, Nils 
Petter Molvaer, Mike Stern, Leni 

Stern, John Scofield, Richard Bona, Ravi Coltrane, 
Didier Lockwood, Kurt Elling, Freddy Cole, Lee Ri-
tenour, Dean Brown, Trio Fischbacher, Ulf Wake-
nius, duet Abercrombie – Dykta, zespoły gospel: To-
ronto Mass Choir i The Jackson Singers, Omar Sosa 
i Mola Sylla, Silje Nergaard, Hiromi, European Jazz 
Orchestra, Dave Holland.
Klub znany jest daleko poza granicami Polski i to 
nie tylko za sprawą muzyków, którzy w nim grali. 
W 2010 roku napisałam monografię Jazz Clubu Pod 
Filarami Keep Swinging. Trafiła ona do Biblioteki 
Kongresu Stanów Zjednoczonych. �

Dorota Frątczak
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Gorzów Wielkopolski

Słuchaj podcastu: Gorzów Wielkopolski  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-5-gorzow-wielkopolski
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Wbrew pozorom Zielona Góra, jak wiele innych 
mniej znanych i rozpoznawalnych ośrodków jazzo-
wych w Polsce, ma swoją długoletnią historię sięga-
jącą lat 50. Na ówczesne Ziemie Odzyskane przyby-
wało wielu artystów i miłośników jazzu, tworząc 
na ziemiach zachodnich zręby lokalnego środowi-
ska jazzowego. Pierwszymi jego animatorami, któ-
rych nazwiska znajdujemy w dostępnych mate-
riałach źródłowych i lokalnej prasie, byli pianista 
Mieczysław Puzicki i filmowiec Tadeusz Marcin-
kowski. Puzicki, jako aktywny artysta estradowy, 
stał się twórcą pierwszej jazzowej formacji w mie-
ście – Empuz Trio; Marcinkowski, wielki miłośnik 
jazzu, współtworzył co prawda początkowo nielicz-
ne, ale jednak aktywne grono jazzowych działaczy. 
Lata 50. to także okres rozkwitu talentów rodzeń-
stwa Dudziaków: Urszuli i Leszka – Leszek zapisał 

się w historii polskiego jazzu jako 
partner i członek zespołów Krzysz-
tofa Komedy.
Urszula Dudziak jest dziś najbar-
dziej rozpoznawalną ambasador-
ką zielonogórskiego jazzu. To właś-
nie w Zielonej Górze, w roku 1961, 
doszło do brzemiennego w skut-
ki spotkania wokalistki – wów-
czas niespełna osiemnastoletniej – 
z Krzysztofem Komedą i jego żoną. 
Konsekwencją tego wydarzenia 
były występy początkującej artyst-
ki z triem Komedy w klubie Hybry-
dy w sierpniu tego samego roku. 
Dla Urszuli  był to początek zawo-
dowej kariery artystycznej, która 

Historia jazzu w Zielonej Górze, 
w skali dziejów polskiego jazzu, 
kojarzy się głównie z Urszulą 
Dudziak i Big Bandem Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. Mia-
sto ma jednak swoje pomniejsze 
środowiskowe satelity: Nową 
Sól, Kożuchów, Żary, Sulechów 
i kilka innych. Tu także powstał 
bodaj jedyny polski projekt pły-
towy ostatnich dekad poświę-
cony Andrzejowi Trzaskowskie-
mu i jego muzyce.

fot. ZSJ
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zaprowadziła ją na sam szczyt wo-
kalnego panteonu. Z kolei Leszek 
Dudziak, po kilkuletniej współpra-
cy z Komedą, występach na festi-
walu Jazz Jamboree i udziale w se-
sji nagraniowej ścieżki muzycznej 
do filmu „Nóż w wodzie” (1961) Ro-
mana Polańskiego, wyjechał do 
Szwecji, znikając zupełnie z pol-
skiej sceny jazzowej.
W latach 60. powstało w Zielonej 
Górze pierwsze nieformalne Sto-
warzyszenie pod nazwą Lubuski 
Klub Jazzowy zajmujące się anima-
cją życia jazzowego, z kluczową po-
stacią dla jego działalności – Szy-
monem Bujaczem. Stowarzyszenie 
zajmowało się organizacją koncer-
tów i spotkań edukacyjnych oraz 
promocją jazzu w regionie. Dzię-
ki kronikarskiej aktywności Ta-
deusza Sroczyńskiego i prowadzo-
nej przez niego kroniki działalność 
Klubu Jazzowego została dobrze 
udokumentowana. Wśród najbar-
dziej znaczących wydarzeń kon-
certowych organizowanych przez 
Klub do historii zielonogórskiego 
jazzu przeszły pierwsze koncerty 
Zbigniewa Namysłowskiego w Fil-
harmonii Zielonogórskiej, ostatnie 
przed tragiczną śmiercią występy 
Mieczysława Kosza oraz intensyw-
na współpraca z krakowskim śro-
dowiskiem jazzowym i częste kon-
certowe zaproszenia dla zespołów 
Laboratorium i Extra Ball Jarosła-
wa Śmietany. 

W kolejnej dekadzie na lokalnej scenie jazzo-
wej rozpoczął się niezwykle ważny nurt w histo-
rii jazzu w Zielonej Górze związany z działalnością 
Big Bandów prowadzonych przez Stefana Romani-
ka (do końca lat 70.) i, w kolejnych dekadach, przez 
Jerzego Szymaniuka. Zwłaszcza dzięki działalności 
tego ostatniego Big Bandy stały się kolejną jazzową 
wizytówką środowiska zielonogórskiego. Ich zna-
czenie oraz pozaregionalny zasięg oddziaływania 
sprawił, że w latach 80. aktywny studencki ośro-
dek kultury „Mrowisko” stał się współorganizato-
rem Ogólnopolskiego Spotkania Big Bandów, które-
go ostatnia, czwarta edycja odbyła się w roku 1991. 
Big Band UZ dokonał także ważnych nagrań z Ur-
szulą Dudziak, które ukazały się na płycie Forever 
Green – zawsze zielona.
W 1992 roku powstał w Zielonej Górze jeden z naj-
bardziej aktywnych jazzowych klubów w Polsce – 
Jazz Club Harlem, stworzony i prowadzony w latach 
90. przez Zbigniewa Tchórzewskiego. W ramach 
działalności klubu odbywał się m.in. Harlem Jazz 
Festiwal – wydarzenie bez precedensu dla jazzowej 
historii Zielonej Góry we wcześniejszych dekadach. 
W ostatnich latach XX w. obok Harlemu działały 
także inne kluby muzyczne zorientowane progra-
mowo na prezentowanie muzyki jazzowej. Wśród 
nich najważniejsze to: 4 Róże dla Lucienne, Blues 
Express, Piekarnia Cichej Kobiety i Klub Jazzowy 
U Ojca, który miał stać się centrum życia jazzowego 
w Zielonej Górze, ale po kilku latach jego działal-
ność jazzowa została zawieszona. Nie bez znacze-
nia jest tu także powstanie w roku 2004 Zielono-
górskiego Stowarzyszenia Jazzowego, które stało 
się organizatorem Festiwalu Green Town of Jazz. 
W ciągu 17 lat przez festiwal przewinęło się blisko 
pół tysiąca artystów z Polski i zagranicy. W następ-
nej dekadzie pojawiły się kolejne podobne inicjaty-
wy imprez festiwalowych, m.in: Róże Jazz Festiwal, 

Zielona Góra
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Wiosna Jazzowo-bluesowa, Jazz Crossing Festival 
Canada&Polska, Lubuskie Zaduszki Jazzowe.
Ważną do dziś częścią historii lokalnego środowi-
ska jazzowego w Zielonej Górze jest edukacja zwią-
zana z kierunkiem jazz i muzyka estradowa Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. Kierunek powstał 
w 2004 roku i cieszy się niezmiennie sporym zainte-
resowaniem wśród młodych, początkujących jazz-
manów z całego kraju. Wśród nich jest także spora 
grupa studentów wywodzących z okolicznych, tak-
że aktywnych jazzowych ośrodków miejskich: No-
wej Soli, Kożuchowa, Sulechowa czy Żar. Sięgając 
nieco głębiej w historię: to z tych ośrodków wywo-

dzą się m.in. Henryk Miśkiewicz, 
Krzysztof Kiljański, Piotr Budniak, 
Janusz Brych i Robert Chyła. Wie-
le ważnych projektów muzycznych 
i inicjatyw koncertowych powsta-
wało przy współpracy artystów 
związanych z okolicznymi miej-
scowościami i działającymi w nich 
środowiskami, które organizacyj-
nie, a także instytucjonalnie spaja-
ła Zielona Góra jako rodzaj ośrodka 
„centralnego”. Jednym z ostatnich, 
ważnych zrealizowanych przed-
sięwzięć artystycznych jest album 
Trzaskowski Rework lubuskiej for-
macji Yes4Jazz, poświęcony w ca-
łości kompozycjom Andrzeja Trza-
skowskiego.
Jazz w Zielonej Górze to ponad sześć 
dekad historii. Od kilku lat trwają 
próby zebrania wszelkich materia-
łów archiwalnych i spisania rela-
cji świadków wielu ważnych wy-
darzeń związanych z historią jazzu 
w mieście, podejmowane przez ni-
żej podpisanego. Ich odtworze-
nie nie jest łatwe, a czasem jest już 
wręcz niemożliwe. Niemniej mo-
nografia stała się istotnym celem 
całego lokalnego środowiska i jeśli 
powstanie, z pewnością wzbogaci 
powszechną wiedzę o historii mu-
zyki jazzowej nie tylko w wymia-
rze lokalnym, ale również w tym 
być może ważniejszym: ogólnopol-
skim. �

Andrzej Winiszewski

fot. ZSJ

Słuchaj podcastu: Zielona Góra  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-14-zielona-gora
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Komeda Jazz Festival w roku 2021 
milowymi krokami zbliża się do 
okrągłej rocznicy 30-lecia. Ozna-
cza to również, że ostatnie trzy 
dekady to najaktywniejszy okres 
w historii jazzowego życia w mie-
ście. Sam Leszek Kułakowski 
wspomina, że Komeda zawsze był 
mu bliski, do dziś mówi o nim 
„Chopin polskiego jazzu”. Tworząc 

festiwal poświęcony Komedzie, już na samym po-
czątku założył, że należy wyjść poza tradycyjny 
format festiwalowy, i wprowadził do programu 
konkurs kompozytorski im. Krzysztofa Kome-
dy. Od tego konkursu, zorganizowanego po raz 
pierwszy w roku 1995, tak naprawdę historia „ko-
medowskiego Słupska” się rozpoczęła. Przez lata 
z festiwalem związany był Przemek Dyakowski, 
trójmiejski saksofonista i guru tamtego środowi-
ska, który wraz z Reginą Kułakowską rozpoczy-
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Mimo że do dziś nie ustalono z całą pewnością, czy Komeda rzeczywiście koncer-
tował w Słupsku i kiedy ów koncert miał miejsce, to jednak od ponad 25 lat Kome-
da związany jest wręcz organicznie z tym miastem. Kiedy po raz pierwszy Leszek 
Kułakowski, wybitny polski pianista i kompozytor, wraz ze swoją żoną Reginą orga-
nizowali Rondo Jazz Festival, zapewne sami nie przypuszczali, jak szybko przeisto-
czy się on w doroczne święto muzyki Komedy.

Słupsk
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nał festiwalowe koncerty. Przy imprezie aktyw-
nie działało także Kino Rejs, organizując pokazy 
filmów z muzyką Komedy, a nocne jam sessions 
przez lata odbywały się w Piwnicy Anna de Croy, 
która pełniła rolę festiwalowego Jazz Clubu. Kon-
certy, pokazy filmowe i multimedialne odbywa-
ły się także w partnerskim Pałacu Aureus i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Słupskie święto jazzu 
miało przez lata swoją gdańską edycję w Filhar-
monii na Ołowiance, gdzie organizowano kon-
certy największych gwiazd światowego jazzu. 
Nierozerwalnym elementem programowym każ-
dej festiwalowej edycji stały się projekty spe-
cjalne Leszka Kułakowskiego, poświęcone czę-
sto, choć nie zawsze, patronowi festiwalu. Miały 
one bardzo różny charakter, ale nierzadko od-
biegały od tradycyjnej konwencji wykonawczej 

muzyki Komedy. Sam Kułakow-
ski tak o tym mówił: „Komeda 
potrzebuje w naszych obecnych 
czasach odświeżenia, czasem re-
wolucji w postrzeganiu jego mu-
zyki i jej scenicznym wykonaw-
stwie. Takie projekty uważam za 
najbardziej wartościowe i takich 
eksperymentujących, odważnych 
artystów staramy się do nas za-
praszać”*.
Rodowitą słupszczanką jest także 
Grażyna Auguścik, od ponad trzech 
dekad mieszkająca w Stanach Zjed-
noczonych (Chicago). Co roku pod-
czas swoich jesiennych koncer-
tów prezentuje w Polsce własną 

fot. Zbigniew.Bielecki
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muzykę, nowe płytowe i koncer-
towe projekty, przywozi ze sobą 
amerykańskich artystów. W wy-
wiadach czasem wspomina swoje 
słupskie początki, które związane 
były z miejscową szkołą muzycz-
ną i klasą gitary. Bardzo wcześnie, 
bo już w latach 70., zainteresowała 
ją wokalistyka. Od opolskiego Festi-
walu Piosenki się zaczęło, a na jaz-
zie definitywnie skończyło.
Ze Słupskiem związani są także 
jazzowi publicyści: Stanisław Da-
nielewicz i Grzegorz Szczepłocki, 
słupszczanin z wyboru i współ-
założyciel powstałego w roku 1998 
Stowarzyszenia im. Krzysztofa Ko-
medy. Na przestrzeni lat obaj au-
torzy pisali o festiwalu w prasie 
lokalnej i ogólnopolskiej (Jazz Fo-
rum), a także wspierali festiwal 
ideowo i organizacyjnie. Daniele-
wicz wydał w roku 2021 krótką mo-
nografię festiwalu, w której zebrał 
najważniejsze informacje dotyczą-
ce historii i recepcji tego wydarze-
nia na tle życia jazzowego w na-
szym kraju.
Komeda wrósł w miasto mocno 
i trwale. W roku 2021 uroczyście ot-
warto Skwer Komedy, a z inicjaty-
wy Leszka i Reginy Kułakowskich 
powołano społeczny komitet budo-
wy „fortepianu edukacyjnego”, któ-
ry ma stanąć na skwerze tuż obok 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. „Bę-
dzie żywym instrumentem – mówi 
Leszek Kułakowski – wyposażo-

nym w przyciski, po naciśnięciu których będzie 
można posłuchać popularnych i znanych kompo-
zycji Komedy”.
Słupski festiwal zbliża się powoli do kolejnego, 
okrągłego jubileuszu 30-lecia. Od dłuższego czasu 
planowane jest wydanie, wzorem innych polskich 
festiwali, monografii podsumowującej trzy dekady 
istnienia Komeda Jazz Festival. Ważna i cenna ini-
cjatywa. Oby się spełniła. �

Andrzej Winiszewski

* Wywiad własny autora z Leszkiem Kułakowskim.

fot. R Plus Jazz

Słupsk

Słuchaj podcastu: Słupsk  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-6-slupsk
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Jeszcze kilka lat temu absolutnie nikt w Polsce nie 
wiedział o polskich, rodzinnych korzeniach Victo-
ra Younga, jednego z największych kompozytorów 
muzyki filmowej w Hollywood. Trzeba było przy-
słowiowej iskry, cierpliwości i samozaparcia, aby 
pójść tropem dokumentów, trafić do amerykań-
skiej rodziny Younga i na nowo odkryć tę postać 
dla polskiej kultury. Przypadek sprawił, że miano 
„odkrywcy” przypadło polskiemu pianiście Kubie 
Stankiewiczowi, który zrealizował pierwszy bodaj 
na świecie jazzowy monograficzny projekt płytowy 
poświęcony Youngowi.
Od płyty The Music of Victor Young Kuby Stankie-
wicza rozpoczęła się ta pasjonująca historia. Pły-
ta ukazała się na polskim rynku nakładem War-
ner Classics w roku 2014 i stała się przyczynkiem do 
podjęcia współpracy z samorządem Mławy i entu-

zjastycznie nastawionymi do pro-
jektu władzami miasta. Mława nie 
miała – jak setki innych miast tej 
wielkości w Polsce – tradycji jazzo-
wych, choć muzycznie zaznaczyła 
swoje miejsce na mapie kultural-
nej kraju choćby konkursami mu-
zyki akordeonowej. Pojawienie się 
„ducha” Victora Younga rozpoczęło 
zupełnie nowy rozdział w historii 
miasta. Już podczas II edycji Victor 
Young Festival (2020) uroczyście ot-
warto skwer Victora Younga, a rok 
później w miejskim parku usytuo-
wano wystawę poświęconą pamię-
ci amerykańskiego kompozyto-
ra. Tym sposobem Mława znalazła 
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się na festiwalowej mapie jazzowej 
Polski i stała się jedynym (!) miej-
scem na świecie, które w tak spek-
takularny sposób oddaje co roku 
hołd genialnemu kompozytorowi.
Organizatorzy imprezy, w tym 
zwłaszcza Ewa Banaś i Magdalena 
Grzywacz, dbają o możliwie szero-
ką promocję Victor Young Jazz Fe-
stiwal i co roku wydają w limi-
towanych edycjach festiwalowe 
pamiątki, będące gratką dla fanów 
jazzu i kolekcjonerów jazzowych 
archiwaliów: gazetkę festiwalową, 
płyty z nagraniami festiwalowych 
koncertów i okolicznościowe ga-
dżety (sensacje wzbudziły zwłasz-
cza maseczki – znak naszych cza-
sów). Na prośbę organizatorów 
zapraszani artyści dodają muzycz-
ne akcenty związane z dorobkiem 
kompozytorskim Younga, zwykle 
prezentując kilka jego jazzowych 
standardów. Wyjątkową pod tym 
względem stała się edycja z roku 
2020, kiedy to na festiwalowej sce-
nie wystąpili obok siebie czterej 
polscy pianiści – Kuba Stankiewicz, 
Bogdan Hołownia, Artur Dutkie-
wicz i Andrzej Jagodziński – wy-
konując w duetach utwory Victora 
Younga. Oba specjalne koncerty zo-
stały umieszczone na specjalnych 
wydawnictwach płytowych.
Podczas III edycji (2021) organiza-
torzy poszli krok dalej. Prócz kon-
certów, wśród programowych pro-
pozycji pojawiły się także zajęcia 

warsztatowe i minipokazy filmowe zapomnianych 
już dziś obrazów z muzyką Younga. Planowane są 
kontynuacje tych działań w przyszłych latach, bo 
jak twierdzi Kuba Stankiewicz: „Warto Youngowi 
poświęcić więcej uwagi, warto przypominać jego 
polskie, rodzinne korzenie w Mławie i promować 
jego muzykę. W końcu Victor Young, podobnie jak 
inny Polak, Bronisław Kaper, znalazł się na kartach 
historii światowego jazzu. Jak dotąd i w tej skali nie 
udała się ta sztuka żadnemu polskiemu kompozy-
torowi”. �

Andrzej Winiszewski

fot. Paweł Koziński

Mława

Słuchaj podcastu: Mława  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-7-or-mlawa
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Gdy Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej im. Stanisława Grochowia-
ka w Lesznie, rozpoczął realizację projektu 
Biblioteka Jazzu, niemal natychmiast zasoby bi-
blioteczne wzbogaciły się o kilka tysięcy płyt wi-
nylowych i wiele cennych jazzowych archiwaliów. 
Wszystko to za sprawą dwóch leszczyńskich kolek-
cjonerów: Jerzego Reicha i Adama Jagodzińskiego, 
którzy zadeklarowali przekazanie swoich obszer-
nych jazzowych zbiorów do nowopowstającego bi-
bliotecznego działu jazzowego. Inicjatywa stała się 
głośna w całym kraju, a wsparcie dla Biblioteki 
Jazzu zgłosili kolejni potencjalni darczyńcy: Dioni-
zy Piątkowski, Tolek Lisiecki i Jacek Karolak. Tym 
sposobem Leszno błyskawicznie utrwaliło swoje 
miejsce na mapie jazzowej Polski – stało się jednym 
z ciekawszych ośrodków aktywnego życia jazzowe-
go w kraju. 
Biblioteka Jazzu nie była jednak pierwszym pro-
jektem jazzowym w Lesznie. Już w roku 2004 ru-
szyły Międzynarodowe Leszczyńskie Warsztaty 

Jazzowe powołane przez Julię Sa-
wicką – leszczyńską wokalistkę 
jazzową, kompozytorkę i edukator-
kę. Prowadzona przez nią Fundacja 
Edukacyjna Pro Musica organizu-
je warsztaty do dziś, ma na koncie 
już 17 edycji. Warsztaty w między-
narodowej obsadzie wykładowców 
przeznaczone są przede wszystkim 
dla młodych adeptów jazzu, któ-
rzy chcą rozpocząć swoją przygo-
dę z tym gatunkiem muzyki. Ów 
coroczny obóz to jednak nie tylko 
działania szkoleniowe i edukacyj-
ne. To także koncerty i plenerowe 
pokazy filmowe, cieszące się spo-
rym zainteresowaniem lokalnej 
publiczności.
Ważnymi postaciami związany-
mi z miastem, wręcz jego jazzową 
wizytówką, są kolekcjonerzy: Jerzy 
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Reich i Adam Jagodziński. Ich ob-
szerne zbiory, gromadzone przez 
ostatnie pół wieku, stanowią dziś 
bezcenną wartość historyczną. 
W ramach działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lesznie 
część zbiorów była eksponowana 
podczas przygotowań do otwarcia 
w połowie roku 2022 nowej siedzi-
by biblioteki – ze sporym działem 
dotyczącym jazzu. Wśród planowa-
nych projektów jest m.in. organi-
zacja przeglądu (w przyszłości być 
może festiwalu) filmu jazzowego 
i nawiązanie tym samym do odby-
wającego się w latach 80. festiwalu 
i konkursu Jazz Film Salon.
Leszno pojawiło się na Jazzowej 
Mapie Polski także za sprawą kon-
certów organizowanych w sercu 
leszczyńskiego Rynku, w piwni-
cy zabytkowego Ratusza, gdzie od 

kilku lat aktywnie działa Biblioteka Ratuszowa. 
W ostatnich trzech latach zrealizowano tam cykle 
spotkań, koncertów i prezentacji promujących pol-
ską muzykę jazzową i jej związki z literaturą, poe-
zją i filmem. Wśród artystów wystąpili m.in. Kuba 
Stankiewicz Quintet i Jacek Kotlarski z projektem 
Kochanowski Pieśni, Małgorzata Hutek z Wierszo-
pieśniami oraz Julia Sawicka z poezją Tadeusza No-
waka. Ponadto zorganizowano spotkania filmowe 
(m.in. z wybitnym twórcą jazzowych dokumentów, 
Januszem Majewskim) oraz prezentacje i warsztaty 
edukacyjne związane z wątkami łączącymi muzy-
kę jazzową z literaturą i filmem.
Dla jazzowego Leszna i Biblioteki Jazzu kluczo-
wym ma stać się rok 2022 i przeniesienie działalno-
ści Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława 
Grochowiaka do nowej siedziby. Co jednak równie 
ważne: być może moment ten stanie się także cezu-
rą dla najnowszej historii polskiego jazzu, zwłasz-
cza jej utrwalania oraz dokumentowania. �

Andrzej Winiszewski
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Słuchaj podcastu: Leszno  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-8-leszno
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Historia szczecińskiego jazzu nabrała tempa w la-
tach 90., naznaczona aktywną działalnością lokal-
nych klubów, powstającymi muzycznymi projek-
tami, a nawet audycjami radiowymi w słynnym 
studenckim Radiu Pomorze, publicznym Radiu 
Szczecin i powstałym w połowie lat 90. Radiu ABC. 
To oczywiście tylko pewien etap w historii jazzu 
w Szczecinie, ale znamienny dla rozwoju tego ga-
tunku w Polsce.
Jeszcze w latach 80. szczecińskie środowisko jazzo-
we zasłynęło za sprawą artystycznej działalności 
saksofonisty, świetnego improwizatora i kompo-
zytora Marka Kazany, którego muzyczne ścieżki 
związały się na krótki moment m.in. z formacją 
Young Power Krzysztofa Popka. Jego działania ar-
tystyczne przez długie lata wspierane były przez 
aktywnego szczecińskiego kontrabasistę Marka 
Maca. Obaj tworzyli znakomity tandem impro-
wizatorów, doskonale znany, ceniony i lubiany 
przez fanów muzyki jazzowej w mieście. Same-

go Marka Kazanę tak wspominał 
u progu swojej kariery, przerwa-
nej tragiczną śmiercią, znakomi-
ty jazzowy perkusista wywodzący 
się ze szczecińskiego środowiska, 
Grzegorz Grzyb: „Był w tamtym 
czasie jedną z najwybitniejszych 
postaci w szczecińskim środowi-
sku jazzowym. Zdaniem wielu 
moich kolegów muzyków było mi 
najbliżej właśnie do niego. Spot-
kaliśmy się parę razy w dawnym 
klubie Atut w Szczecinie i po ja-
kimś czasie stałem się członkiem 
jego zespołu”. W tamtym czasie 
Klub Atut nie był jedynym klu-
bowym miejscem, gdzie grało się 
jazz na żywo w Szczecinie. Aktyw-
nie działały Kontrasty i Pinokio, 
w roku 1992 powstał Free Blues 
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Club, jazz grano też w kultowym 
Dom Kultury 13 Muz i na Zamku 
Książąt Pomorskich (m.in. w Sali 
Bogusława). Był to czas intensyw-

nej współpracy różnych środowisk; z jazzmanami 
działali m.in. animatorzy życia teatralnego z Te-
atru Kana. Pod koniec lat 90. powstał Royal Jazz 
Club. Tu organizowano słynne Zmagania Jazzowe, 
a ich organizator, jazzowy tenorzysta Sylwester 
Ostrowski, prezes Stowarzyszenia Orkiestra Jazzo-
wa, sprowadzał do klubu gwiazdy z USA. Gościem 
Zmagań Jazzowych był np. Billy Harper. Przy Sto-
warzyszeniu rozpoczęło działalność także wydaw-
nictwo płytowe, pierwsze i jedyne prężnie działa-
jące w regionie.
Od roku 2010 istnieje szczecińska Akademia Sztuki, 
w której od samego początku funkcjonuje Zakład 
Muzyki Jazzowej. W mieście znany jest także fe-
stiwal Szczecin Jazz, działa Klub Jazzowy Jazzment 
i od 2007 roku Zachodnio-Pomorskie Stowarzysze-
nie Jazzowe. Od końca lat 90. Stowarzyszenie orga-
nizuje cykle koncertowe z najstarszym z nich pod 
nazwą Poniedziałek Jazzfana, ale także inne, np. 
Jazz na rogatkach i Amfiteatr Jazz Cafe.
Na szczecińskiej scenie jazzowej ostatniej dekady 
pojawiły nowe twarze: pianista Michał Martyniuk, 
saksofonista Tomasz Licak, wokalistka Jola Szcze-
paniak i młody, nagradzany już podczas festiwalu 
i konkursu w ramach Jazzu Nad Odrą, pianista Pa-
tryk Matwiejczuk.
Warto wspomnieć, że Szczecin ma także swój szcze-
gólny epizod historyczny związany z I Festiwalem 
Muzyki Jazzowej w Sopocie w roku 1956 (!). Wśród 
orkiestr, które zgłosiły swój udział w Festiwalu, był 
także zespół pianisty i kompozytora Pawła Grüns-
pana, który reprezentował Estradę Szczecińską. 
Jego nagrania ukazały się również na płytach CD, 
będące cenną dźwiękową kroniką festiwalu i do-
wód na szczeciński wkład historyczną wartość im-
prezy. �

Andrzej Winiszewskifo
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https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-17-szczecin
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W latach 20. XX wieku silny powiew jazzowego 
wiatru wtargnął nie tylko do Warszawy, Lwowa, 
Wilna i Krakowa, które były głównymi ośrodkami 
jego rozwoju w II Rzeczpospolitej, ale także do Lub-
lina. Muzyki synkopowanej słuchano w restaura-
cjach, lokalach rozrywkowych i kinoteatrach, któ-
re pełniły funkcję sal koncertowych. Przykładowo, 
w latach 30. w lubelskim kinoteatrze Wiedza wy-
stępowała orkiestra Rubina Akermana. Jazz wy-
brzmiewał także w kinoteatrach Adria, Corso i Ve-
nus. W tym ostatnim już w trakcie wojny, w marcu 
1942 roku, zagrał duet fortepianowy Witold Luto-
sławski – Andrzej Panufnik, który obok klasycz-
nych utworów Mozarta i Schuberta zaprezentował 
jazzową parafrazę Marzeń Miłosnych Liszta i Grote-
skę Jazzową własnego autorstwa. Z kolei w restau-
racji Hotelu Europa, w 1939 roku, grywał klarne-
cista i saksofonista Tadeusz Münch. I to właśnie 
Münch wszedł w skład zespołu Nasza Siódemka 

stworzonego przez Mieczysława 
Kleckiego jeszcze w trakcie wojny, 
w 1944 roku. W tym też roku w lu-
belskiej radiostacji Pszczółka na-
dawano audycję Kwadrans Jazzu, 
w której oprócz wspomnianej Na-
szej Siódemki można było usłyszeć 
Adiego Rosnera z Albertem i Mie-
czysławem Harrisami.
Lata 50. to przede wszystkim wystę-
py różnych składów (wspomniane-
go już Tadeusza Müncha) w lubel-
skich restauracjach, ale pierwsze 
próby jazzowania podjęło również 
środowisko akademickie. Powsta-
ły zespoły takie jak: Bemol, 7 Czar-
cich Łap, Stavizen Septet czy Royal 
Dixieland. W latach 60. nastąpiła 
zmiana warty: do życia powołano 
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zespół tradycyjny Pawła Falkiewi-
cza Traditional Jazz Septet ze Sła-
womirem Kulą i Ryszardem Kulą 
– późniejszymi filarami warszaw-
skiego Hagawu. Lata 60. to przede 
wszystkim jazz w klubach; szcze-
gólnie popularne były Nora, Hades 
oraz Piwnica.
Całe lata 70. upłynęły pod znakiem 
Lubelskich Spotkań Wokalistów 
Jazzowych, które obok Jazz Jambo-
ree, Jazzu nad Odrą, Krakowskich 
Zaduszek Jazzowych czy Old Jazz 
Meeting wpisały się w kalendarz 
ogólnopolskich imprez jazzowych. 
W corocznym programie festiwa-
lu było wiele nazwisk krajowych 
i zagranicznych. Podczas dziesię-
ciu edycji LSWJ wystąpili m.in. Jó-
zef Skrzek, Novi Singers i Monika 
Bergkvist.
W Lublinie zapaść jazzu nastąpiła 
w latach 80. W 1980 roku zawieszo-
no LSWJ, a scena lubelska nie wy-
kreowała żadnego zespołu, który 
koncertowałby systematycznie.
Wiatr zmian powiał po upadku ko-
munizmu. W latach 90.  i w pierw-
szej dekadzie nowego millenium 
mekką jazzu w Lublinie była Ka-
wiarnia Artystyczna Hades (ul. 
Peowiaków 12) zlokalizowana 
w piwnicach Centrum Kultury, 
a prowadzona przez małżeństwo 
Elżbietę i Lecha Cwalinów. Od 1993 
do 2009 roku odbywał się tam Ha-
des Jazz Festiwal, który zdobył so-
bie wysoką pozycję wśród tego 

typu imprez organizowanych w Polsce. Podczas sie-
demnastu grudniowych edycji na festiwalu gościła 
crème de la crème polskiego jazzu, w tym: Tomasz 
Stańko, Zbigniew Namysłowski, Leszek Możdżer, 
Michał Urbaniak, Jan Ptaszyn Wróblewski.
Żelaznym punktem na jazzowej mapie miasta 
przez całe lata 90. był pub Jazz Pizza, założony w 1991 
roku przez Wojciecha Mościbrodzkiego i działa-
jący do roku 2000, a mieszczący się na rogu ulic 
Krakowskie Przedmieście i Wieniawskiej. Przez 
prawie 10 lat przewinęło się przez niego wielu mu-
zyków, m.in. Frank Gambale, Adam Makowicz czy 
Włodzimierz Nahorny. Ci, którzy odwiedzali Jazz 
Pizzę, mogli nie tylko posłuchać jazzu, ale również 
poczuć go… kubkami smakowymi, serwowano tam 
bowiem sałatki o swojsko brzmiących nazwach: 
Davis czy Petterson, a także drinki – Take Five i Au-
tumn Leaves. 
W 2009 roku Kawiarnia Artystyczna Hades opuś-
ciła budynek Centrum Kultury, przenosząc się na 
Stare Miasto, ale jazz pozostał w budynku przy ul. 
Peowiaków 12. Również w 2009 roku zainauguro-
wano Lublin Jazz Festival, który w 2021 roku miał 
swoją 12. edycję (w 2020 roku, z powodu pandemii, 

fot. CSK Dorota Bielak
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impreza została odwołana). Organizatorem LJF jest 
Impresariat CK, który osobowo tworzą: Barbara Lu-
szawska, Arkadiusz Kaźmierak i Adam Szczepa-
nek. Program LJF jest dość zróżnicowany i na każ-
dej edycji jazzowy mainstream zderza się z free 
i awangardą. Do tej pory na festiwalu wystąpili 
m.in. Tomasz Stańko, Peter Brötzmann, Manu Ka-
tché, Enrico Rava, Louis Moholo, Marc Ribot, Chris 
Potter. Poza festiwalem Impresariat CK w ciągu 
roku organizuje szereg koncertów z jazzem w roli 
głównej.
W czerwcu 2020 roku w największej instytucji 
w regionie – Centrum Spotkania Kultur – rozpoczął 
działalność Klub Muzyczny. Za ofertę programową 
odpowiada Wojciech Mościbrodzki. W klubie wy-
stępują polscy artyści z szeroko pojętego jazzowego 
mainstreamu, chociaż zdarzają się „wyjścia” poza 
ten obszar. Do tej pory w Klubie Muzycznym odby-
ło się kilkadziesiąt koncertów (z powodu pandemii 
część była transmitowana online), a wystąpili m.in. 
Piotr Schmidt Quartet, Włodzimierz Nahorny Trio, 
Tubis Trio, RGG, New Bone.
Pisząc o jazzie w Lublinie, nie sposób nie wspo-
mnieć o formacji Tatvamasi, łączącej jazz z ro-
ckiem, awangardą i psychodelią. Od kilku lat lider 

formacji, Grzegorz Lesiak, organi-
zuje cykl improwizowanych sesji
-koncertów pod szyldem Muzyki 
Ucha Trzeciego. Na każdym takim 
wydarzeniu obok Tatvamasi po-
jawia się gość-improwizator. I tak 
wystąpił już m.in. Piotr Dama-
siewicz, Mikołaj Trzaska, Martin 
Küchen, Ken Vandermark. Z ko-
lei z inicjatywy basisty Tatvamasi, 
Łukasza Downara, w Lublinie za-
wiązała się swoista bohema avant-
jazzowa urzędująca w Kamiennicy 
Cudów przy ul. Krakowskie Przed-
mieście i prezentująca różne obli-
cza artystyczne podczas mniej lub 
bardziej spontanicznych spotkań 
muzyczno-towarzyskich. Przed-
stawicielem jazzowej awangardy 
w Lublinie jest także Aleksandra 
Kutrzepa Quartet, z kolei funkowo
-jazzowe oblicze reprezentuje Lub-
lin Street Band. �

Michał Dybaczewski
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Słuchaj podcastu: Lublin  

https://archiwum.radiojazz.fm/jazzowamapapolski/jazzowa-mapa-polski-18-lublin
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