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Festiwal Jazz Jamboree jest od 
ponad 60 lat jednym z  najważ-
niejszych wydarzeń jazzowych 
w  Europie. W  pierwszych deka-
dach swojego istnienia był jedy-
nym oknem na jazzowy świat dla 
krajów bloku wschodniego. Do 
Warszawy, w październiku – tra-
dycyjnym festiwalowym miesią-
cu – przyjeżdżali jazzfani z  całej 
wschodniej Europy, m.in. z  Cze-
chosłowacji, Rumunii, Bułga-
rii, nie mówiąc już o ówczesnym 

NRD czy Związku Radzieckim. 
Wśród słuchaczy nie brakowa-
ło także dziennikarzy z  niemal 
całego świata. Częstymi gośćmi 
Jamboree byli m.in. Willis Cono-
ver (USA), Joachim Ernst Berendt 
(NRF) i Aleksiej Bataszew (ZSRR).
Historia festiwalu, zwłaszcza 
u  jego zarania, jest dowodem na 
to, że najciekawsze inicjatywy 
często rodzą się z  czystego przy-
padku. Żaden z  organizatorów 
pierwszych dwóch historycznych 

Andrzej Winiszewski

Jazz Jamboree 
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Festiwali Muzyki Jazzowej w  So-
pocie nie przypuszczał, że to 
w  pewnym sensie tu, w  nad-
morskim kurorcie będzie mia-
ło miejsce swoiste preludium do 
festiwalu Jazz Jamboree w  War-
szawie. Przypomnijmy: po dwóch 
słynnych pionierskich edycjach 
sopockiego „trzęsienia ziemi” 
w  latach 1956-1957, władze nie 
zgodziły się na kolejne odsłony 
festiwalowej imprezy. Tym sposo-
bem Sopot trafił do… stolicy i pod 
nazwą Jazz 58 rozpoczął się już 
właściwy rozdział długoletniej 
historii Jazz Jamboree. Festiwal, 
zwłaszcza w  latach 60., stał się 
marką europejską, choć z ważny-
mi koncertowymi wydarzenia-
mi z udziałem jazzowych gwiazd 
ze Stanów Zjednoczonych. To, co 
wydawało się niemożliwe, sta-
wało się faktem. W roku 1960 do 
Polski przyjechał Stan Getz a  po 
nim, w  następnych latach kolej-

ni artyści zza oceanu i  z  Europy: Ronnie Ross, 
Bernt Rosengren, Don Ellis, Johnny Griffin, Ken-
ny Drew, Albert Mangelsdorff, Rune Carlsson, 
Stuff Smith, Swingle Singers, Roland Kirk, Char-
les Lloyd i  wielu innych. Jak podkreśla jednak 
Tomasz Tłuczkiewicz, „nie wszystkich wielkich 
geniuszy jazzu udało się zaprosić na Jamboree. 
Nie wystąpił Louis Armstrong, John Coltrane 
czy Modern Jazz Quartet” (wypowiedzi dla Ra-
dioJAZZ.FM). Ważną częścią programów kon-
certowych był udział polskich jazzmanów, któ-
rzy często na festiwalowej scenie prezentowali 
swoje premierowe programy. Regularnie w  Sali 
Kongresowej i Filharmonii Narodowej występo-
wali choćby Komeda, Andrzej Trzaskowski czy 
Zbigniew Namysłowski, w  latach 80. festiwalo-
wą scenę zapełniała młoda siła polskiego jazzu 
spod znaku Young Power, a  dekadę później – 
przedstawiciele sceny yassowej.

JAZZ JAMBOREE

wywiady w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa
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Przez kolejne dekady, jak pisał Krystian Broda-
cki, „warszawski gigant utrzymał swą pozycję”1. 
Był miejscem prezentacji najważniejszych świa-
towych projektów koncertowych gwiazd jazzu. 
Ogromnym wydarzeniem na europejską skalę 
był dwukrotny przyjazd do Polski samego Mile-
sa Davisa w  latach 80. Jego koncerty obrosły le-
gendą, a ich rejestracje, w zasadzie nie do końca 
legalnie, wydano także na winylowych płytach, 

dziś kolekcjonerskich białych 
krukach. Dyrektor Jazz Jamboree 
w tamtym okresie, Tomasz Tłucz-
kiewicz, wspominał, że „oczeki-
wania Davisa były bardzo trudne 
do spełnienia”. I dotyczyło to wie-
lu aspektów jego kilkudniowych 
pobytów: od wyszukanego menu 
po przybory malarskie i rezerwa-
cję hotelowego basenu (Hotel Vic-
toria w Warszawie) do jego włas-
nej dyspozycji. Z  całą pewnością 
koncerty Davisa zapisały się dia-
mentowymi zgłoskami w  histo-
rii życia festiwalowego w  Polsce. 
W  ostatnich latach pieczę na or-
ganizacją Festiwalu sprawuje 
Mariusz Adamiak, zapewniając 
światowy poziom koncertowych 
produkcji.
Pod koniec lat 80. Polskie Stowa-
rzyszenie Jazzowe wydało okolicz-
nościowy album fotograficzny2 
z okazji 30-lecia festiwalu wypeł-
niony fotografiami z  wielu kon-
certów, które przeszły do chlubnej 
historii imprezy. Na koncertach 
nie brakowało także Polskiej Kro-
niki Filmowej3, która realizowa-
ła krótkie reportaże, wchodzące 
w  skład cotygodniowych bloków 
informacyjnych prezentowanych 
w polskich kinach. To często jedy-
ne rejestracje audiowizualne za-
chowane do dziś, które z perspek-
tywy czasu stanowią bezcenną 
dokumentację wybranych festi-
walowych edycji.

fot. Kasia Idźkowska
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Festiwal Jazz Jamboree jest dziś 
najlepiej udokumentowanym wy-
darzeniem tej rangi w  Polsce. Od 
samego początku Polskie Radio re-
jestrowało festiwalowe koncerty, 
a Wydawnictwo Polskie Nagrania 
wydawało je w seriach płytowych 
jako rodzaj kroniki dźwiękowej 
festiwalu. Od roku 2013 Polskie 
Radio rozpoczęło także wydawa-
nie serii płyt CD pod wspólnym 
tytułem Polish Radio Jazz Archi-
ves. W ciągu kolejnych 10 lat uka-
zało się ponad 35 woluminów ca-
łego cyklu, z czego ogromna część 
to fragmenty archiwalnych reje-
stracji z  koncertów w  ramach Fe-
stiwalu Jazz Jamboree z  lat 60. 
Ten bezcenny zbiór nagrań dobit-
nie świadczy o  wysokiej randze 
najważniejszego jazzowego świę-
ta II połowy XX wieku w  Polsce. 
Jazz Jamboree integrowało jazzo-
we środowisko, promowało i  edu-
kowało jazzową młodzież, wycho-
wując przyszłe pokolenia polskich 
jazzfanów. Wreszcie dawało moż-
liwość zobaczenia i  posłuchania 
największych gwiazd światowe-
go jazzu i, co także należy przypi-
sać pośrednio tej imprezie, Jam-
boree dało impuls do powstania 
kolejnych festiwalowych wyda-
rzeń w naszych kraju: we Wrocła-
wiu (Jazz nad Odrą), w Kaliszu (Fe-
stiwal Pianistów Jazzowych) czy 
– dużo później – w  Zamościu, Iła-
wie i Poznaniu. 

Czasem słyszy się obiegową opinię, że festiwal 
Jazz Jamboree to prawdziwa historia polskie-
go jazzu! Przeglądając jego długoletnią historię, 
trudno się z tym poglądem nie zgodzić. �

1 Krystian Brodacki, Historia Jazzu w Polsce, wyd. PWM, Kra-
ków 2010, s. 420.

2 Jazz Jamboree 1958-1988, pod redakcją Jerzego Stokow-
skiego, wyd. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, 1989.

3 Wybrane bloki reportażowe PKF nt. Jazz Jamboree to np. 
PKF 1961.45B.10 / PKF 1962.45a / 1989.46.

fot. Yatzek Piotrowski

wywiady w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Posłuchaj podcastu z rozmowy  
Piotra Wickowkiego  
z Tomaszem Tłuczkiewiczem
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Potoczna opinia dotycząca pierwszych edycji fe-
stiwalu Warsaw Summer Jazz Days głosi, że im-
preza była przeciwwagą do odbywającego się już 
wówczas (lata 90.) od ponad trzech dekad Jazz Jam-
boree. Dla statystycznego odbiorcy jazzu i bywalca 
festiwalowych wydarzeń warszawskie letnie dni 
jazzu były jednak chyba przede wszystkim kon-
sekwencją wielu zmian, jakie dokonały się w Pol-
sce po roku 1990 i których centralną postacią w na-
szym jazzowym środowisku był m.in. Mariusz 
Adamiak. To on pod koniec lat 80. stanął na cze-
le legendarnego klubu jazzowego Akwarium, by 
już w roku 1992 powołać do życia festiwal Warsaw 
Summer Jazz Days, który stał się polskim oknem 
na świat wielkiego jazzu z  najważniejszymi jego 
postaciami. Jednak z  całą pewnością był on rów-
nież festiwalowym przedłużeniem tego, co dzia-
ło się w  klubie Akwarium na przełomie dekad, 
a działo się tam naprawdę sporo, i to w światowej 
formule.
Już pierwsza edycja festiwalu, która odbyła się 
w  czerwcu 1992 roku, była prawdziwą eksplozją 
wielkich nazwisk: John McLaughlin, Chick Corea, 
Bill Evans, Modern Jazz Quartet, Steve Coleman. 
Mariusz Adamiak do dziś wspomina, że to właśnie 
Coleman stał się dla niego symbolem nowych cza-
sów i nowoczesnych trendów, artystą idealnym na 
inaugurację festiwalowej imprezy w  Polsce. I  fak-
tycznie, takiej koncentracji światowych sław jazzu 
w przeciągu trzech dni nie odnotowano wcześniej 
w Polsce. Nic dziwnego zatem, że WSJD szybko sta-
ły się sensacją, a sam Adamiak wykorzystał dobrą 
passę i  rozpoczął w  roku 1993 wydawanie czaso-
pisma Jazz a go-go1 o tematyce jazzowej, w którym 

Warsaw Summer Jazz Days 
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często ukazywały się ekskluzyw-
ne wywiady z  festiwalowymi 
gwiazdami. To te wielkie nazwi-
ska promowały całe wydarzenie, 
ale wśród nich nie brakowało tak-
że wykonawców spoza jazzowej 
sceny. „Był choćby The Doors i Sa-
triani – opowiada Adamiak – czy-
li było trochę takich koncertów 
pozajazzowych, ale one dobrze się 

w  programie mieściły, bo były to duże nazwiska 
i nie do końca stricte popowe”. 
Festiwal rozwijał się czasami w  dość nieoczeki-
wanych kierunkach. W roku 1993 w Gdyni naro-
dziła się siostrzana impreza pod nazwą Gdynia 
Summer Jazz Days i odbywała się ponad dekadę2. 
Podobnie jak jej starszy o  rok warszawski pier-
wowzór, mogła poszczycić się równie imponują-
cą galerią gwiazd jazzu na festiwalowej scenie. 
W ramach pierwszych edycji wystąpili m.in. tuzy 
nowoczesnego jazzowego grania zza oceanu: Mike 
Stern, Greg Osby i Gary Thomas3. Niestety gdyński 
odpowiednik WSJD zakończył swój żywot w roku 
2004.
Z biegiem lat i dekad festiwal WSJD stał się jedną 
z  najważniejszych (zdaniem niektórych najważ-
niejszą!) imprez jazzowych w  Polsce. Jak wspomi-
na Mariusz Adamiak, był moment, gdy pojawiła 
się szansa nadania festiwalowi prawdziwie euro-
pejskiego formatu: „Prowadziłem takie rozmowy, 
gdzie były ogromne budżety, może nie byłby to fe-
stiwal jazzowy, ale byłoby tam sporo jazzu i takiej 

fot. Beata Gralewska

WARSAW SUMMER JAZZ DAYS

wywiady w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa
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nowej muzyki, do tego olbrzymi budżet, ale to się 
niestety nie ziściło”. Z tych marzeń o wielu gwiaz-
dach bardziej z okolic jazzu pozostały jednak ślady 
w  programach kolejnych edycji festiwalu. Wszak 
wystąpili tu m.in. Candy Dulfer, Melody Gardot, Al 
Jarreau i Béla Fleck.
Mariusz Adamiak chyba w sposób najlepszy z moż-
liwych zadbał o  to, by zachowała się dźwiękowa 
dokumentacja festiwalu. Na dołączonych do każ-
dego numeru pisma „Jazz a go-go” płytach CD zna-
leźć można m.in. fragmenty festiwalowych kon-
certów. Z perspektywy dekad (w chwili publikacji 
tego tekstu, w  roku 2022, festiwal odbywa się już 
po raz 31) nagrania te znakomicie ilustrują roz-
mach programowy festiwalu. Wśród nich znaleźć 
można koncerty artystów z najwyższej półki: John 
Abercrombie Trio (1993), Grega Osby’ego (Gdynia 
1994), Eric Marienthal Band (1995), Marka Whitfiel-

fot. Beata Gralewska

da (1995) oraz grupy Praxis i  Billa 
Laswella (1996).
Festiwal Warsaw Summer Jazz Days 
na trwałe zapisał się na festiwalo-
wej mapie Polski. W  trzeciej deka-
dzie XXI wieku – obok Ery Jazzu, 
Bielskiej Zadymki Jazzowej i  sędzi-
wego Jazz Jamboree (prowadzonego 
od roku 2017 także przez Mariusza 
Adamiaka) – należy bodaj do naj-
bardziej rozpoznawalnych festiwali 
jazzowych w kraju. Festiwali, które 
choć z jazzem w nazwie, często wy-
kraczają poza granice narzuconego 
stylistycznego profilu, będąc praw-
dziwym świętem dobrej, wartościo-
wej muzyki. �

1 W latach 1993-1997 ukazało się łącznie 16 
numerów pisma.

2 Jej organizatorem był współpracujący 
z Mariuszem Adamiakiem Jarosław Tylicki 
i jego Agencja Colosseum.

3 Sensacyjne koncerty – w ramach WSJD 
– wymienionych artystów ukazały się 
na płytach dołączonych do pisma „Jazz 
a go-go” (CD A-006, A-007, A-012). Jako 
fonograficzne ciekawostki można je dziś 
spotkać na aukcjach internetowych.

Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Posłuchaj podcastu z rozmowy  
Piotra Wickowkiego  
z Mariuszem Adamiakiem

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-2-warsaw-summer-jazz-days
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-2-warsaw-summer-jazz-days-or-mariusz-adamiak
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Jazz w lesie
Kiedy w 1996 roku Adam Czerwiń-
ski i  Jacek Leszewski zorganizowa-
li pierwszą edycję festiwalu Jazz 
w  lesie, nie spodziewali się, że im-
preza przetrwa dekady. „Zaczęli-
śmy od jednego koncertu w Leśnym 
Dworze – wspomina Czerwiński – 
ośrodku Lasów Państwowych, któ-
rego dyrektorem był wówczas Ja-
cek Leszewski. Oczywiście wszyscy 
pukali się w  czoło na samą myśl 
o tym, że ktoś wpadł na pomysł zor-
ganizowania festiwalu jazzowe-
go w tzw. middle of nowhere, jakim 
było Sulęczyno”. Jednak czas poka-
zał, że nawet najbardziej szalone 
pomysły da się zrealizować. Liczba 
kilkudziesięciu słuchaczy pierw-
szych edycji wzrosła w ciągu dwóch 
dekad do niemal tysiąca, a na festi-
walowej scenie zaczęły pojawiać się 
amerykańskie gwiazdy jazzu. Scena 
także odnalazła w Sulęczynie swoje 
właściwe – zwłaszcza dla pory roku 
i osobliwości przyrody – stałe miej-
sce w parku otaczającym ośrodek.
Już pierwsza edycja, choć może 
skromna, pokazała jednak duży po-
tencjał oddolnej inicjatywy Czer-
wińskiego. W  programie wystąpi-
ły niemal same gwiazdy polskiego 
jazzu: Jan Ptaszyn Wróblewski, Ja-
rek Śmietana, Zbigniew Namysłow-
ski i  Leszek Kułakowski. Zwłaszcza 
Jarek Śmietana stał się z biegiem lat 

dobrym duchem Jazzu w lesie. Wspólnie z Adamem 
Czerwińskim wprowadzili do programu koncerto-
wego specjalne projekty. Jednym z nich był występ 
amerykańskich gwiazd na sulęczyńskim festiwa-
lu: Arta Farmera i Harvie’ego Swartza w roku 1998. 
Od tego momentu o  jazzowym festiwalu w  Sulę-
czynie zaczęto mówić i pisać dużo więcej, wzrosła 
jego renoma i rozpoznawalność wśród ponad setki 
organizowanych w Polsce festiwali muzyki impro-
wizowanej. Obecnie niemal co roku w  programie 
festiwalu pojawiają się jazzmani z Europy i Stanów 
Zjednoczonych. Do tej pory zawitali tu m.in. Nip-
py Noya, Gary Bartz, Bennie Maupin, Karen Edwar-
ds, Nigel Kennedy, Mack Goldsbury, Hamiet Blui-
ett i James Newton, często odwiedzający Sulęczyno 
Darek Oleszkiewicz, a  także Bumi Fian (Austria) 
i Yaron Stavi (UK). Kontynuowane są finałowe kon-
certy specjalne formacji tworzonych przez Śmieta-
nę i Czerwińskiego: słynny The Story of Polish Jazz, 

JAZZ W LESIE

wywiady w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa
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symfoniczna Autumn Suite pod batutą Krzesimira 
Dębskiego i Polish Standards. Nie brakuje także oko-
licznościowych jubileuszy, jak ten z  roku 2018, któ-
ry poświęcony był Wojciechowi Karolakowi z okazji 
60-lecia pracy artystycznej. 
Sam Adam Czerwiński, proszony o  podzielenie się 
wspomnieniami o najważniejszych polskich jazzma-
nach, powiedział: „nie wymienię ich wszystkich, bo 
zagrali tu chyba wszyscy najwięksi!”. Spośród legen-
darnych postaci w  historii polskiego jazzu, w  więk-
szości już nieżyjących, grali w  Sulęczynie: Wojciech 
Karolak, Tomasz Szukalski, Zbigniew Namysłowski 
i oczywiście Jarek Śmietana. Co ważne, do dziś są na 
festiwalu wspominani i pamiętani. Po śmierci Jarka 

Śmietany występowała na festiwalu 
jego córka, znakomita skrzypaczka 
Alicja Śmietana.
Festiwal Jazz w lesie ma także bar-
dzo starannie prowadzoną stro-
nę internetową (www.jazzwlesie.
pl), z  galerią fotografii i  wykazem 
składów zespołów z poszczególnych 
edycji imprezy. Jazzowe Sulęczy-
no ma chyba najwierniejszą pub-
liczność festiwalową, która co roku 
w  lipcu przybywa wypocząć przy 
muzyce jazzowej. Adam Czerwiński 
przyznaje, że całe przedsięwzięcie 
nie jest łatwe, często obfituje w nie-
oczekiwane sytuacje, niespodzian-
ki i  trudności, ale „mamy spraw-
dzonych współpracujących z  nami 
ludzi, wierną publiczność i najpięk-
niejszą muzykę, która przyciąga jak 
magnes. Czego chcieć więcej?”. �

fot. mat. prasowe fest. Jazz w Lesie

Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-3-jazz-w-lesie
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Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Jazz na Starówce

JAZZ NA STAROWCE

W  wielowiekowej historii war-
szawskiej Starówki nie odnoto-
wano chyba wydarzenia, które 
podczas jednego wieczoru zgro-
madziłoby ponad trzy tysiące 
uczestników! Miało to miejsce 
dopiero w  pierwszych latach XXI 
wieku, na festiwalu powołanym 
do życia przez Krzysztofa Wojcie-
chowskiego w  1994 roku.  Nazwa 
imprezy – przez wzgląd na miej-
sce, w  którym festiwal się odby-
wa – nie mogła być inna niż Jazz 
na Starówce. „To jedyny festi-
wal w Polsce, którego koncerty są 
dla widzów i  słuchaczy bezpłat-
ne” – podkreśla Wojciechowski, 
co sprawia, że idea promocji i po-
pularyzacji jazzu realizuje się tu 
w idealnej, czystej formule. Z racji 
szczególnego, niezwykle atrakcyj-
nego turystycznie miejsca (Rynek 
Starego Miasta) na koncerty festi-
walowe często trafiają przypadko-
we osoby, ale ile z nich wychodzi 
oczarowana muzyką imrpowi-
zowaną? Z  całą pewnością wie-
le. Jak często podkreślają organi-
zatorzy, na festiwal przyjeżdżają 
fani jazzu z całej Polski, ale i z za-
granicy, ponieważ oferta koncer-
towa stoi na niezwykle wysokim, 
wręcz światowym poziomie. 
Pierwsze edycje festiwalu obfito-
wały w  koncertowe wydarzenia 

związane przede wszystkim z  polskim jazzem. 
Z  biegiem kolejnych edycji w  programie zaczę-
ły pojawiać się także postacie z Europy i z innych 
zakątków świata. Co ważne, często byli to artyści, 
którzy prezentowali swoje premierowe projek-
ty, najczęściej najnowsze wydawnictwa płytowe, 
projekty specjalne (Biréli Lagrène), ale bywa-
ło i  tak w  tej prawie już 30-letniej historii festi-
walu, że na scenie pojawiali się jazzmani, któ-
rzy nigdy wcześniej w  Polsce nie występowali. 
Tak było choćby z sensacyjnym koncertem japoń-
skiej pianistki Hiromi, której na Rynku Starego 
Miasta słuchało grubo ponad trzy tysiące osób, 
w  tym spora część fanów jej niezwykłego talen-
tu. Jednak wielkich postaci pojawiło się dużo 
więcej na jazzowej Starówce, jak choćby Giovan-
ni Mirabassi, Dr. Lonnie Smith, Kevin Mahoga-
ny, Avishai Cohen, Richard Galliano, John Taylor, 
Cæcilie Norby z  Larsem Danielssonem, Lee Ko-
nitz, David Murray, Chico Freeman, Dino Saluzzi, 
Eric Marienthal, Jacky Terrasson, Stanley Jordan 
czy Christian McBride. Krzysztof Wojciechow-
ski wspominał w jednym z wywiadów, że magia 

fot. Beata Gralewska
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miejsca i wręcz masowa publiczność zgromadzo-
na przed sceną do dziś zaskakują, a także mobili-
zują nawet największe gwiazdy jazzu do zwiększe-
nia wysiłku.  
Ważną cechą programowej oferty festiwalu Jazz 
na Starówce jest także różnorodność. Przegląda-
jąc listę wydarzeń poszczególnych edycji,  gołym 
okiem widać, że na scenie pojawiają się artyści, 
którzy akceptują zmiany i wykorzystują je, by iść 
z  duchem czasu. Wszak jazz w  ostatnich dwóch 
dekadach XXI wieku przeszedł wiele stylistycz-
nych konwersji, adaptując to, co we współczes-
nej kulturze muzycznej cenne i  ważne. „Naszym 
celem od samego początku – mówi Iwona Strzel-

fot. Beata Gralewska

czyk-Wojciechowska – było poka-
zywanie całej gamy stylistycznej 
tego fascynującego gatunku, ja-
kim jest jazz”. Sztuka to niełatwa, 
bo też otwartość na różnorodne 
nurty i  kierunki, eksperymenty 
i muzyczne ekstrawagancje jest tu 
kluczowa. Festiwalowi Jazz na Sta-
rówce udaje się to z powodzeniem 
od 28 lat.
Na stronie jazznastarowce.pl moż-
na przeczytać, że przez 27 lat ist-
nienia festiwal wykreował wielu 
artystów, ale także własną pub-
liczność gromadząc około milion 
słuchaczy. To imponujący doro-
bek, którego mógłby pozazdrościć 
organizatorom niejeden festiwal 
w  Europie. I  zapewne to też po-
wód, dla którego Jazz na Starówce 
od lat wymieniany jest wśród naj-
ważniejszych wydarzeń festiwa-
lowych w  Polsce. Dobór artystów, 
wrażliwość na oczekiwania pub-
liczności i  nowe trendy w  muzy-
ce, poziom produkcji koncertów 
i  niezmienność miejsca – wszyst-
ko to pozwala stwierdzić, że wyso-
kie notowania festiwalu utrzymy-
wać się będą jeszcze przez kolejne 
długie lata. �

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-4-jazz-na-starowce
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-4-jazz-na-starowce-or-iwona-strzelczyk-wojciechowska-i-krzysztof-wojciechowski
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LUBLIN JAZZ FESTIWAL

Lublin, choć mało kto już o  tym 
dziś pamięta, ma dość długie tra-
dycje festiwalowe. To wszak w Lub-
linie w  latach 70. miały swój 
początek Lubelskie Spotkania Wo-
kalistów Jazzowych. Po dekadzie, 
co prawda, zostały przeniesione do 
Zamościa, ale rozdział lubelski po-
został w historii na trwałe. „To był 
jeden z  najważniejszych festiwa-
li w  Polsce – wspominała Barbara 
Luszawska, znana i ceniona w Lub-
linie animatorka życia jazzowego – 
wymieniany na równi z  Jazz Jam-
boree, Jazzem na Odrą czy Złotą 
Tarką”. Za sprawą Luszawskiej trzy 
dekady później powołano do życia 
Lublin Jazz Festiwal. Przyświecała 
mu do dziś powtarzana maksyma, 
o  której z  uśmiechem przypomi-
na Arkadiusz Kaźmierak z Impre-
sariatu Centrum Kultury w  Lub-
linie: „każde szanujące się miasto 
powinno mieć festiwal jazzowy”. 
W  roku 2009 rzecz stała się fak-
tem i  pierwsza edycja Lublin Jazz 
Festiwalu weszła do kalendarza 
jazzowych imprez festiwalowych 
w kraju.
Od samego początku organiza-
torzy stawiali na wszechstron-
ność i  różnorodność. Nie stronili 
od gwiazdorskiego mainstreamu, 
szukając jednocześnie ciekawych, 
twórczych projektów, często z  po-

Lublin Jazz Festiwal
granicza jazzu i  muzycz-
nej alternatywy. W  pro-
gramie pierwszej odsłony 
festiwalu jasnym sygna-
łem tej programowej po-
lityki stawiającej na nowe 
muzyczne eksperymen-
ty stały się choćby forma-
cje Paristetris czy New Frac-
ture Quartet. W  kolejnych edycjach free jazz, 
nu-jazz, awangarda i  mainstream mieszały się 
ze sobą, w  poszczególnych gatunkach eksponu-
jąc wiodące nazwiska i  zespoły: Kena Vander-
marka, Dave’a Douglasa, Samuela Blasera, forma-
cje Jazzanova, Ballrogg i Sudoku Killer, a z Polski 
– braci Olesiów, Mikołaja Trzaskę, Mikrokolektyw 
czy Tomasza Stańkę. Analizując dziś liczącą po-
nad dekadę historię lubelskiego festiwalu, trzeba 
uczciwie przyznać, że w bardzo niewielu festiwa-
lowych miejscach w kraju prezentowane jest po-
dobne bogactwo stylistyczno-gatunkowe.

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa
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 W programie festiwalowym nie brakuje także pro-
jektów specjalnych. W  przestrzeniach miejskich, 
często odkrywanych po raz pierwszy dla jazzu, rea-
lizowany jest cykl Jazz w Mieście, a prezentacje no-
wych ciekawych projektów muzycznych odbywają 
się pod hasłem Lubelskie premiery (Aleksandra Ku-
trzepa Quartet). Od niedawna organizowany jest 
także konkurs JAZZiNSPIRACJE mający na celu 
promocję młodych, debiutujących zespołów, któ-
re dopiero wchodzą na jazzową scenę lub pracują 
nad swoim pierwszym fonograficznym debiutem, 
clipem lub projektem muzycznym. Konkurs zna-
komicie spełnia swoją rolę, czego dowodem w edy-
cji z roku 2021 są sukcesy dwóch interesujących pia-
nistek: Anny Jopek (dobrze przyjęty debiut płytowy 
Inside) i  Agi Gruczek, oraz trębacza Filipa Żółtow-
skiego (CD Humanity, 2021). To szerokie podejście do 
formuły festiwalowej sprawia, że z roku na rok lu-
belska impreza staje się coraz ważniejszym wyda-
rzeniem promocyjno-edukacyjnym w  mieście – 
z  racji atrakcyjnych premierowych przedsięwzięć 

koncertowych wychodzi często 
swoim zasięgiem także poza region 
i tym samym trafia na mapę ogól-
nopolskich wydarzeń jazzowych. 
Warto wspomnieć także o publicz-
ności, zwłaszcza w  kontekście sze-
rokiego wachlarza stylistycznych 
propozycji organizatorów. Według 
Adama Szczepanka z  Impresaria-
tu Centrum Kultury w Lublinie „fe-
stiwalowa publiczność jest gotowa 
i przygotowana na to, że Lublin Jazz 
Festiwal prezentuje różne gatunki, 
mamy publiczność cierpliwą i  po-
szukującą”. I to zapewne powoduje, 
że na koncertach nie brakuje słu-
chaczy, a sam Lublin urasta w na-
szym kraju do miana jazzowej sto-
licy wschodnich rubieży. �
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fot. AM Kanik

Historia festiwalu sięga roku 2014, 
kiedy w  Jastrzębiu-Zdroju plenero-
wym koncertem rozpoczęto obcho-
dy Międzynarodowego Dnia Jazzu. 
Jak wspomina jednak Przemysław 
Strączek, dyrektor artystyczny fe-
stiwalu, pomysł organizacji więk-
szej imprezy chodził mu po głowie 
już w pierwszych latach XXI wieku, 
kiedy tworzące się na bazie lokal-
nego środowiska jazzowego zespo-
ły zaczęły pojawiać się na festiwalo-
wych scenach i  zdobywać nagrody 
w ogólnopolskich konkursach.
Przypomnijmy: z Jastrzębiem zwią-
zani byli wówczas m.in. wibrafo-
nista i  perkusista Irek Głyk, basi-
sta Marcin Bożek oraz puzonista 
Kuba Moroń. Pomysł powoli doj-
rzewał, a  wszystko nabrało tempa, 
gdy pojawiło się oczywiste skojarze-
nie: „przyszło mi na myśl, że nazwa 
miasta, w którym mieszkam, z któ-
rego pochodzę, fonetycznie łączy się 
ze słowem jazz. I w tym momencie 
pomyślałem, że fajnie byłoby zor-
ganizować wydarzenia pod takim 
właśnie hasłem” – wspomina Prze-
mek Strączek.
Od samego początku znakiem roz-
poznawczym JAZZtrzębia było łą-
czenie ze sobą czasem skrajnie od-
miennych kultur. Przełomowym 
momentem był tu rok 2016 i  druga 
oficjalna edycja festiwalu, podczas 

której ta wielokulturowość objawiła się wyjątkowo 
barwnie. Hiszpania, Meksyk, Singapur, Chiny, Se-
negal, Kolumbia i oczywiście Polska – to kraje, któ-
re były tego roku licznie reprezentowane. Sam Prze-
mek Strączek wspomina to tak: „łączy się to trochę 
z moim osobistym doświadczeniem, bo ja nie czuję 
swoich korzeni. Urodziłem się w miejscowości, któ-
ra jest sztucznym tworem. Może dlatego bardzo ce-
nię te połączenia różnych tradycji kulturowych”. 
Dość spektakularnym przedsięwzięciem, będącym 
wynikiem tych doświadczeń, była realizacja klipu, 
który w roku 2021 stał się zarówno elementem pro-
mocyjnym festiwalu, jak i  manifestacją specyfiki 
górniczego miasta. Klip zrealizowano w  starej łaź-
ni Moszczenica, przeznaczonej do rozbiórki. Podczas 
nagrania Przemkowi Strączkowi towarzyszyła po-
chodząca z  Tajwanu Chiao-Hua Chang, grająca na 
matoquin – tradycyjnym instrumencie strunowym, 
o charakterystycznym wschodnim brzmieniu. Zde-
rzenie wschodniej egzotyki i  zachodniej muzycz-
nej kultury, zwłaszcza rozimprowizowanej jazzowej 

JAZZTRZEBIE

wywiady w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

JAZZtrzębie

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa
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formy, w  scenerii fabrycznej hali robi niezwykle 
mocne wrażenie.
W kolejnych latach organizatorzy festiwalu, realizując 
programowe wyzwania, współpracowali z  różnymi 
instytucjami i  organizacjami. Wspomnieć tu należy 
o  Fundacji Harmonicznego Chaosu (2017) i  Stowarzy-

szeniu Muzycznym Śląski Klub Jazzo-
wy (2018). Koncertowe działania wy-
chodziły także poza Jastrzębie-Zdrój, 
np. do pobliskich Pawłowic. Festiwal 
rozrastał się i  programowo uboga-
cał dzięki zapraszaniu do Jastrzębia 
gwiazd nie tylko z  Polski, ale rów-
nież ze świata. Wśród nich znaleźli 
się: Andy Sheppard (2019), Wolfgang 
Muthspiel (2021), Gilad Hekselman 
(2017), Kristjan Randalu (2022) i David 
Doruzka (2020). Zgodnie z  ideą wie-
lokulturowości nie brakowało także 
artystów np. z Chin (Xu Fengxia), Se-
negalu (Kandara Diebaté) czy Brazy-
lii (Adriano Trindade).
Festiwal JAZZtrzębie po ośmiu la-
tach istnienia stał się nie tylko roz-
poznawalnym na mapie jazzowej 
Polski wydarzeniem dla publiczno-
ści, ale także ważnym – z własną hi-
storią i renomą – miejscem promocji 
muzyki jazzowej ze świata i z kraju. 
O JAZZtrzębiu się pisze i mówi wśród 
jazzowych gitarzystów, bo choć pro-
filowanie na konkretny instrument 
nie było zapewne celem Przemka 
Strączka, to jednak fakt, że on sam 
jest uznanym w  Polsce gitarzystą, 
musiało jakoś wpływać na jego decy-
zje programowe i organizacyjne. Nie-
wątpliwym sukcesem festiwalu jest 
to, że wśród wielu jazzowych imprez 
w  kraju udało się wypracować od-
mienny i oryginalny profil stylistycz-
ny. Niewielu twórcom tego typu lo-
kalnych festiwali ta sztuka się udaje. 
Przemkowi Strączkowi się udało. �

fot. AM Kanik
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https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-6-jazztrzebie
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Organizowany od 18 lat festiwal 
Jazz w  Ruinach bodaj jako jedy-
ny w  Polsce wśród jazzowych wy-
darzeń promuje nie tylko muzykę 
jazzową, ale programowo włącza 
w  zakres zainteresowań organiza-
torów rewitalizację zabytków, ar-
chitekturę miejską, grafikę i  pla-
kat. To sporo. Ale idea jest prosta: 
promować to, co dawno zapomnia-
ne, często zaniedbane (zabytki 
miejskie), zderzając z tym, co dopie-
ro kiełkuje, rodzi się i rozwija (mło-
de pokolenie jazzmanów), dodając 
do tego sztuki wizualne, plastycz-
ne i grafikę, a nawet taniec. I choć 
wydawać się może, że to zbyt dale-
ko idąca próba pogodzenia wielu 
światów, to jednak pomysł, jak wi-
dać, sprawdził się znakomicie.
Te tytularne ruiny to znana w Gli-
wicach Hala Modeli GZUT, a  jazz-
mani to często młodzi muzy-
cy. Precyzując ich artystyczny 
status, dyrektor festiwalu Daniel 
Ryciak stwierdził, że „to wschodzą-
ce gwiazdy muzyki jazzowej” z Pol-
ski i ze świata. Początki jazzowego 
grania w  Gliwicach sięgają jeszcze 
lat 90. To wtedy aktywnie działa-
jący Śląski Jazz Club był stowarzy-
szeniem skupiającym animatorów 
życia jazzowego na Śląsku. Kiedy 
w  roku 2004 we wnętrzu Ruin Te-
atru Victoria udało się zrealizo-

Jazz w Ruinach
wać koncertową ideę, zainteresowanie publiczno-
ści było tak duże, że kontynuacja festiwalu stała się 
oczywistością.
W  kolejnych odsłonach występowały formacje 
z  wielu krajów, nadając festiwalowym ruinom 
międzynarodowego znaczenia. Szczególną była 
choćby edycja z roku 2014, w której wystąpili arty-
ści z  Danii, Czech, Francji, Anglii, Ukrainy, Łotwy 
i  Austrii. Warto wspomnieć, że podczas tej samej 
edycji na wystawie w  ramach festiwalu pojawiły 
się prace plastyczne aż 85 (!) autorów. To robi wra-
żenie i z całą pewnością dodaje splendoru całemu 
wydarzeniu. 
Plastyka, a dokładnie grafika i plakat, to zresztą kolej-
ny ważny obszar zagospodarowywany przez gliwicki 

JAZZ W RUINACH

fot. Paweł Kołodziej

wywiady w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa


18|	

Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Posłuchaj podcastu z rozmowy 

festiwal od samego początku. Od ponad dekady 
wernisaże wystaw są nieodłączną częścią koncer-
towych wydarzeń. Swoje prace prezentują twórcy 
niemal z całego świata, a ich prace powstają często 
z myślą o konkretnej edycji Jazzu w Ruinach. Sama 
oprawa graficzna festiwalu także pełni istotną rolę 
i z oczywistych względów festiwalowe plakaty na-
wiązują do organizacyjnej części imprezy choćby 
przez osobę Tomasza Kipki, kuratora wszystkich 
wystaw i autora oprawy graficznej poszczególnych 
edycji.
„Myślę, że każdy kto bywa na tym festiwalu  – mówi 
Daniel Ryciak – mógłby stworzyć sobie swoją li-

stę najciekawszych i  najważniej-
szych koncertów”. W  ciągu prawie 
dwóch dekad historii Jazzu w Rui-
nach na festiwalowej scenie wystą-
piły dziesiątki artystów z blisko 30 
krajów. By rozpocząć od rodzimego 
jazzowego środowiska, wspomnieć 
należy m.in. o: Adze Derlak, Kasi 
Pietrzko, Szymonie Łukowskim, 
Pawle Mańce, O.N.E. Quintet, Bart-
ku Pieszce, Tomaszu Chyle, Mateu-
szu Gawędzie, Jakubie Mizerackim 
i  Łukaszu Pawliku. Z  zagranicy to 
przede wszystkim: Month of Sun-
days, Albert Vila Trio, Gauthi-
er Toux Trio, Vehemence Quartet, 
Christian Bakanic czy The Brag 
Pack. Całe bogactwo stylów, ekspe-Całe bogactwo stylów, ekspe-
rymentów, nowych brzmień, tren-
dów i  muzyki improwizowanej 
na jednym muzycznym festiwalu. 
Trafnie ujął to Daniel Ryciak, za-
powiadając na profilu FB Śląskie-
go Jazz Clubu 18 edycję imprezy: 
„Tak, to Jazz w  Ruinach, młodość, 
otwartość, poszukiwanie, nowe in-
spiracje. To muzyka wymykająca 
się utartym schematom, to świeże 
spojrzenie na grafikę, sztuki wizu-
alne, a nawet formy teatralne”. Nic 
dodać, nic ująć, tylko jechać i  po-
czuć tę atmosferę. �

fot. Paweł Kołodziej

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-7-jazz-w-ruinach
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RCK PRO JAZZ FESTIWAL 

„Mało kto wierzył, że jazz w Koło-
brzegu się przyjmie” – mówi Mo-
nika Dziedzic, organizatorka koło-
brzeskiego RCK PRO Jazz Festiwal, 
wspominając początki imprezy 
u  progu drugiej dekady XXI wie-
ku. Kołobrzeg, jako nadmorski ku-
rort, nie miał wcześniej znaczą-
cych tradycji jazzowych; kojarzony 
jest z  masowym, letnim wypo-
czynkiem w  sezonie urlopowym 
i  raczej łatwą w  odbiorze muzyką 
popularną. Jednak ku zaskoczeniu 
sceptyków jazz w mieście się przy-
jął, a  co najważniejsze: cieszy się 
sporym powodzeniem także wśród 
wczasowiczów.
Wspomniane festiwalowe począt-
ki sięgają roku 2010, kiedy to za-
szczepiona przez Monikę Dzie-
dzic idea zaczęła kiełkować. 
Równolegle ruszył także konkurs 
dla młodych artystów i  muzy-
ków jazzowych. Spotkania młode-
go i starszego pokolenia muzyków 
(konkursowiczów i  festiwalowych 
gwiazd) stały się naturalną okazją 
do wymiany doświadczeń i rozwi-
jania umiejętności oraz szkołą sce-
nicznego obycia. 
Warto wspomnieć, że w  konkur-
sie dla młodych muzyków jazzo-
wych w  Kołobrzegu pojawiało się 
przez lata sporo początkujących ar-
tystów z rozpoznawalnymi już dziś 

RCK Pro Jazz Festiwal
nazwiskami. Wspomnieć należy choćby o  Piotrze 
Budniaku (Essential Group), Global Schwung Qui-
ntet, Marcinie Paterze czy Adamie Jarzmiku. Stwo-
rzenie konkursowej sceny spowodowało, że o  Ko-
łobrzegu zaczęto mówić w  środowisku młodego 
polskiego jazzu. Konkurs stał się popularny, a zgło-
szenia napływały z całej Polski.
W  programie RCK PRO Jazz Festiwal występowa-
ło sporo jazzowych artystów z  naszego polskie-
go topu: Jan Ptaszyn Wróblewski, Leszek Możdżer, 
Henryk Miśkiewicz, Maciej Sikała, Marek Napiór-
kowski, Wojtek Mazolewski czy Lora Szafran, Aga 
Zaryan i  Hanna Banaszak. Nie brakowało projek-
tów specjalnych z gośćmi z zagranicy, jak Laura Cubi 
Villena z Adamem Wendtem (2018), Sopot-Hamburg 

fot. mat. prasowe
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Jazz Quintet Macieja Sikały czy Eric Allen z  Pio-
trem Wojtasikiem. „Dobierając artystów do każ-
dej edycji – mówi Monika Dziedzic – staram się, 
aby każdy program był różnorodny. Chcę poka-
zać widzom i  słuchaczom, że jazz to muzyka do 

fot. mat. prasowe

słuchania dla każdego”. Dlatego 
też wśród artystów zapraszanych 
do Kołobrzegu pojawiają się rów-
nież ci, którzy reprezentują różne 
muzyczne obszary, jak np. Eskau-Eskau-
bei & Tomek Nowak Quartet ft. Mr 
Krime (rap i hip-hop). Nie brakuje 
także gwiazd z bardziej uniwersal-
nego nurtu kojarzonego z  jazzem. 
Dobrymi przykładami są tu Anna 
Maria Jopek i  Mietek Szcześniak, 
którzy wystąpili podczas wypeł-
nionej popularnymi artystami 
edycji festiwalu w roku 2015. Orga-
nizatorzy myślą także o sporej licz-
bie wakacyjnych wczasowiczów 
i  wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom, organizowali w ostatnich la-
tach tradycyjne wieczorne jam ses-
sions poza siedzibą RCK, np. w Cafe 
Nuta.
RCK PRO Jazz Festiwal z całą pew-
nością wpisuje się dobrze w  wa-
kacyjny program kulturalnych 
atrakcji Kołobrzegu. Co ważniej-
sze jednak, dobrze zaprogramo-
wany letni festiwal wabi sezo-
nowych turystów, promuje jazz, 
edukuje i  w  nadmorskim klima-
cie wypełnia swoją popularyza-
torską misję. „Wielu naszych słu-
chaczy planuje sobie nawet urlopy 
w terminie festiwalu” – przyznaje 
Monika Dziedzic. A  to już z  pew-
nością dowód na trafiony pomysł, 
utrwaloną 13-letnią tradycję i  ko-
lejne ciekawe miejsce na jazzowej 
mapie Polski. �
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Kiedy w  roku 2001 na placu przed 
Kieleckim Centrum Kultury od-
słaniano pomnik Milesa Davisa, 
zapewne nikt z  jego pomysłodaw-
ców – członków Kieleckiego Klu-
bu Jazzowego działającego pręż-
nie w latach 80. – nie przypuszczał, 
że moment ów stanie się już nie-
bawem brzemienny w  skutkach. 
Bo oto w  roku 2001, w  10. roczni-
cę śmierci, Miles stał się przyczyn-
kiem do organizacji festiwalowej 
imprezy, która stała się faktem już 
dwa lata później.
Po raz pierwszy wydarzenie pod 
nazwą Muzyczne Listy do Mile-

Memorial to Miles
sa Davisa odbyło się we wrześniu roku 2003. W cią-
gu dwóch pierwszych dekad istnienia impreza 
poświęcona pamięci Davisa rozrosła się do kilku-
dniowego maratonu i  stała się jednym z  najbar-
dziej rozpoznawalnych festiwali jazzowych na 
wschodnich rubieżach Polski. Poszukując jednak 
początków życia jazzowego w Kielcach, trzeba cof-
nąć się co najmniej o  kolejne dwie dekady, kie-
dy to z  Jackiem Gajewskim jako prezesem aktyw-
nie funkcjonował Kielecki Klub Jazzowy. To wśród 
jego działaczy narodziła się idea corocznej imprezy 
podkreślającej znaczenie Milesa Davisa dla świata 
jazzu także w naszym kraju. Nieocenioną pomocą 
służył w tym przedsięwzięciu Andrzej Kuba Florek, 
związany z  Krakowem, ale znany w  całym kraju 
miłośnik jazzu i organizator koncertów.

fot. Mateusz Wolski

MEMORIAL TO MILES
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Programowy profil festiwalu, wbrew na-
zwie i  patronowi, niekoniecznie związany jest 
z jazzową trąbką. „Nie upieramy się, ale oczywi-
ście zależy nam na tym, aby w zespołach, które 
zapraszamy, liderem lub jednym z muzyków był 
trębacz” – mówi Krzysztof Zięba z  impresariatu 
Kieleckiego Centrum Kultury. Zasada sprawdza 
się czasem aż nadto, bo w samym tylko 2014 roku 
na festiwalowej scenie pojawiło dwóch trębaczy: 
Piotr Schmidt zagrał ze swoją Electric Group, 
a  Piotr Wojtasik – z  International Quintet Mi-
chała Szkila. 

Przez 20 lat nie brakowało także 
gwiazd europejskiego i  światowe-
go jazzu. Lars Danielsson, Omar 
Sosa, Kenny Garrett, Leni Stern, 
Jakob Bro, Dave Liebman czy Ron 
Carter to tylko niektóre nazwiska, 
które przyciągały do Kielc zarów-
no lokalnych jazzfanów, jak i zwo-
lenników koncertowego jazzu 
z całej Polski.
Od lat wiernym partnerem i spon-
sorem Festiwalu są Targi Kielce, 
których prezes Andrzej Mochoń to 
prywatnie znany jazzfan i fotogra-
fik, a  w  przeszłości działacz Kiele-
ckiego Klubu Jazzowego. Jego foto-
grafie, m.in. z kieleckiego festiwalu 
Memorial to Miles, można oglądać 
na jego autorskich wystawach. 
W skali Europy kielecki festiwal to 
z całą pewnością jedyne takie wy-
darzenie kultywujące pamięć po 
Davisie, jednocześnie nadające mu 
symbolicznie status patrona im-
prezy. I choć hasło poświęcone fe-
stiwalowi, np. w popularnej Wiki-
pedii, raczej nie oddaje wielkości 
całego przedsięwzięcia, to jednak 
Memorial to Miles jest festiwa-
lem, którego nie można pominąć 
w  zestawieniu tych kilkudziesię-
ciu najważniejszych jazzowych 
imprez festiwalowych w  naszym 
kraju. �

fot. Mateusz Wolski
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Zaryzykuję stwierdzenie, że Mię-
dzykulturowe Spotkania Muzy-
ki, Kreatywności i  Ekspresji, czy-
li festiwal Voicingers, to jedyna 
taka formuła festiwalu na świecie. 
Grzegorz Karnas, twórca wędrują-
cego festiwalu, jeden z  najbardziej 
kreatywnych polskich wokalistów 
improwizujących sprawił, że Vo-
icingers dzieje się w  kilkunastu 
krajach i  na kilku kontynentach. 
Bo też wielokulturowość jest klu-
czem do zrozumienia istoty tych 
artystycznych spotkań, sięgających 
swoimi korzeniami roku 2008. 
Wbrew nazwie, sugerującej bar-
dzo konkretną grupę docelową, 
czyli wokalistów, a  raczej – mó-
wiąc szerzej – artystów śpiewa-
jących, jest to o  wiele większe 
w  skali i  zasięgu coroczne wy-
darzenie od początku związane 
z Żorami. Jak mówi Grzegorz Kar-
nas: „nazwa festiwalu nawiązuje 
do wokalnych korzeni, ale z  bie-
giem czasu festiwal ewoluował, 
a  my zrozumieliśmy, że zarów-
no wokaliści, jak i muzycy instru-
mentaliści przyjeżdżają tu po to, 
aby poszukiwać własnego głosu, 
a  przecież saksofonista też tego 
swojego głosu w muzyce poszuku-
je”. Stąd też zespoły, które zgłasza-
ły swój akces w  konkursie orga-
nizowanym w  ramach festiwalu, 

towarzyszyły co prawda głównie wokalistom, ale 
pełne były znakomitych instrumentalistów i im-
prowizatorów. Wśród laureatów najważniejszych 
nagród w konkursie znajdziemy wiele dziś uzna-
nych już nazwisk polskich wokalistek z  Bogną 
Kicińską i Natalią Kordiak na czele. Jednak lwia 
część nagrodzonych artystów to osoby z zagrani-
cy: Łotwy, Ukrainy, Włoch, Francji, Rosji, Słowe-
nii, Niemiec i Belgii.
Ważną częścią festiwalu są także warsztaty dla 
młodych muzyków, bo też edukacja i  podnosze-
nie umiejętności młodych muzyków jest wciąż 
dla organizatorów istotą warsztatowo-szkolenio-
wych działań. Grzegorz Karnas dodałby tu za-
pewne odrobinę swoistej filozofii sztuki, jaką jest 
muzyka. W  wywiadzie dla radioJAZZ.fm mówił: 
„ta cała edukacyjna część mówi o  tym, że muzy-
ka jest żywa i  tworzymy możliwość odczuwania 
muzyki poprzez improwizacje, poprzez jam ses-
sions, na których uczniowie mogą pograć sobie 

Voicingers

VOICINGERS
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oraz Davida Linxa (Belgia), Andre-
asa Schaerera (Szwajcaria) i Martę 
Kloučkovą (Czechy).
Rok 2018 okazał się dla festiwa-
lu kluczowy. Voicingers wyruszył 
w  świat i  pod hasłem Voicingers 
on Tour zorganizowane zosta-
ły koncerty i  warsztaty m.in. we 
Francji, w Słowacji, Francji, Danii, 
Czechach, a  także Bangladeszu 
i Wietnamie. Tym samym festiwal 
po raz kolejny włączył się w  nurt 
muzycznej wielokulturowości, 
nawiązując do tradycji uniwer-
salnej improwizacji, muzycznej 
kreatywności i swobody artystycz-
nej, nieskrępowanej niczym wy-
powiedzi. „Próbujemy wciąż cze-
goś nowego – mówi Karnas – żeby 
nie tkwić w  tym samym schema-
cie. Jak dzisiaj na to patrzę, to wi-
dzę, że Voicingers stał się podróżu-
jącym festiwalem, jedynym może 
nawet w  Europie. Mieszanie na-
rodowości i  różnorodnych kultur 
stało się jego znakiem rozpoznaw-
czym”. A dodajmy, że ta różnorod-
ność to także odpowiedź na dzi-
siejszą rzeczywistość w skali całej 
globalnej kultury. Przecież wielo-
narodowe formacje, stylistyczne 
powiązania między muzycznymi 
gatunkami i  zacierające się gra-
nice to rysy naszych czasów. Voi-
cingers stał się areną tych wielu 
współczesnych ruchów i warto pa-
miętać, że wszystko zaczęło się tu, 
w Polsce. �

z  mistrzami”. À propos mistrzów, czyli wykła-
dowców pracujących w  ramach działań warszta-
towych, to mamy tutaj całą plejadę jazzmanów 
z Polski i zagranicy: Annę Gadt, Agę Zaryan, Annę 
Serafińską, Jorgosa Skoliasa i  Grzegorza Karnasa 
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Głogowskie Spotkania  
Jazzowe

GLOGOWSKIE SPOTKANIA JAZZOWE

fot. Piotr Gajek
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Głogów co prawda nie należy do 
najważniejszych centrów Jazzo-
wej Polski Festiwalowej, ale nie-
jeden duży festiwal mógłby mu 
pozazdrościć co najmniej kilku 
ważnych programowych elemen-
tów. Wśród nich konsekwentna 
edukacja oraz związki z  plasty-
ką, filmem i  fotografią należą do 
najcenniejszych. Dla pełni obrazu 
dodajmy wierną, jazzową publicz-
ność, którą organizatorzy wycho-
wywali sobie przez dekady. 
Jazz w  Głogowie znacząco zazna-
czył swoją obecność w  połowie 
lat 80., kiedy po raz pierwszy oj-
cowie założyciele w  osobach Zbi-
gniewa Rybki, Mirosława Grzesz-
czaka i  Leszka Zamarii rzucili 
pomysł zorganizowania kameral-
nych spotkań z  muzyką jazzową. 
Pomysł się przyjął i  z  pierwsze-
go, małego, jednodniowego spot-
kania z  udziałem krakowskiego 
Laboratorium i  zielonogórskie-
go Jazz Trio narodził się festiwal. 
Przez prawie cztery dekady ob-
rósł tradycją i dziś już nikt w Gło-
gowie nie wyobraża sobie powa-
kacyjnej jesieni bez głogowskich 
„jazzów”, jak potocznie nazywa-
ją festiwal głogowscy sympatycy 
muzyki improwizowanej.

Organizatorzy stawiali od samego początku na 
edukację. „Wychodziliśmy z  założenia, że trze-
ba edukować młodych ludzi – mówi Zbigniew 
Rybka – bo mamy tych, którzy już przychodzą 
na koncerty, ale warto pomyśleć o  przyszłości”. 
A przyszłość pokazała, że po kilku dekadach po-
pularyzowania jazzu wśród młodzieży, w  ra-
mach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury 
w  Głogowie, widownia sali koncertowej często 
zapełnia się do ostatniego miejsca. Co ciekawe, 
jeszcze jeden znakomity efekt został niespodzie-
wanie przyniesiony przez ów edukacyjny nurt. 
Mianowicie: festiwal wychował sobie nie tylko 
jazzową publiczność, ale również jazzowych ar-
tystów, którzy po latach dorastania pojawili się 
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programach festiwalowych koncertów. Według 
Doroty Drozd  festiwal pozwolił stworzyć praw-
dziwą głogowską scenę jazzową, na której wystę-
pują m.in. tacy artyści, jak: skrzypek Mateusz Pli-
niewicz, saksofonista Seweryn Graniasty oraz 
wokaliści Sybilla Sobczyk i Mateusz Krautwurst. 
Ważną częścią Głogowskich Spotkań Jazzowych 
był przez lata Dzień Bluesa prowadzony przez 
Andrzeja Matysika ze sztandarową głogowską 
edycją Blues Brothers Day.

Lista gwiazd światowego jazzu, 
które pojawiły się w  Głogowie na 
festiwalowej scenie, jest zdumie-
wająca. Pierwszą wielką posta-
cią była Deborah Brown z  zespo-
łem Zbigniewa Namysłowskiego. 
W  kolejnych latach i  dekadach 
koncertowali w  Głogowie: Ken-
ny Karr, Bob Berg, David Kiko-
ski, John Abercrombie, Billy Cob-
ham, Omar Hakim, Dean Brown, 
Terri Lyne Carrington, Al Di Meo-
la i  inni. Z kolei spośród wielkich 
artystów polskiego jazzu, nie było 
chyba takiego, którego nie znaj-
dziemy w  festiwalowych progra-
mach: Janusz Muniak, Tomasz 
Szukalski, Krzysztof Ścierański, 
Stanisław Sojka, Jarek Śmietana, 
Ewa Bem, Henryk Miśkiewicz, To-
masz Stańko i wielu innych.
Warto wspomnieć, że również 
wśród konferansjerów pojawia-
ły się postacie kultowe. Na przy-
kład tego samego roku koncerty 
zapowiadali legendarni gospo-
darze sceny: Andrzej Jaroszewski 
i Jan Mazur. W rolę konferansje-
rów wcielali się także m.in. Jan 
Ptaszyn Wróblewski i Marcin Ky-
dryński. �
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KROKUS JAZZ FESTIWAL

Tytułowe „dwa w  jednym” to dwa 
elementy programowe, które od sa-
mego początku wchodzą w  skład 
rozpoznawalnej, festiwalowej mar-
ki, jaką stało się jeleniogórskie 
święto jazzu. Z  jednej strony Kro-
kus Jazz Festiwal pełen gwiazd 
jazzu w  Polski i  ze świata, z  dru-
giej – konkurs dla młodych, głów-
nie europejskich muzyków, dla 
których zwycięstwo na jazzowym 
Krokusie to swoisty wstęp do pro-
fesjonalnego muzycznego świata.
Historia Krokus Jazz Festiwal roz-
poczyna się w  roku 2001, kiedy 
mieszkający w Jeleniej Górze Tade-
usz Erroll Kosiński rzucił pomysł 
zorganizowania większej jazzo-
wej imprezy w  mieście. „Tadeusz 
Kosiński był pomysłodawcą festi-
walu. To legenda polskiego jazzu, 

jeden z  założycieli Stowarzyszenia Muzycznego 
Śląski Jazz Club w Gliwicach w roku 1956. Musiało 
mu leżeć mocno na sercu, aby tu, w Jeleniej Górze 
jazz zaznaczył szerzej swoją obecność” – wspomina 
Jacek Szreniawa, szef artystyczny Krokusa. Pierw-
sze historyczne edycje (2001, 2002) były raczej kame-
ralne. W  2003 roku festiwal nie odbył się z  powo-
du braku wystarczających funduszy. Za to od roku 
2004 impreza zyskała ogromne wsparcie organi-
zacyjne za sprawą połączenia sił z  Jeleniogórskim 
Centrum Kultury. 
Od tego momentu w historii festiwalu nastały zupeł-
nie nowe czasy, zaczęły pojawiać się nowe cenne ini-
cjatywy, ważnym elementem programowym stał się 
konkurs dla młodych muzyków – Powiew Młodego 
Jazzu – a wraz z nim dokumentujące jego przebieg 
płyty CD z  zapisem fragmentów przesłuchań kon-
certowych. Jak wspominał dekadę temu w radiowej 
rozmowie Andrzej Patlewicz, zmarły przedwcześnie 
w roku 2021 szef artystyczny festiwalu w latach 2012-
2020, z czasem sam konkurs „stał się równie ważny 
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jak festiwal. Wychodzi on daleko poza lokalne środo-
wisko i jest dobrze znany np. w Niemczech”. W pierw-
szych latach konkursowych zmagań młodzi jazzma-
ni i jazzmanki z Niemiec pojawiali się sporadycznie 
(np. pianistka Connie Wolf w roku 2006). Jednak bli-
skość pogranicza, wsparcie Euroregionu Nysa i  ot-
wartość na współpracę partnera z niemieckiego Bu-
dziszyna (Steinhaus eV. Bautzen) spowodowały, że od 
roku 2010 koncepcja konkursu rozrosła się do forma-
tu międzynarodowego. 

Wielu dziś już uznanych polskich 
jazzmanów młodego i średniego po-
kolenia rozpoczęło swoje artystyczne 
kariery poprzez udział w konkursie. 
Są wśród nich: Bartek Pieszka, Piotr 
Orzechowski, Piotr Schmidt, Nika Lu-
bowicz, Lena Romul, bracia Michał 
i Piotr Budniak, Kuba Płużek, Michał 
Kapczuk, Aga Derlak, Tomasz Wendt, 
Bartosz Dworak, a  także formacje: 
High Definition, Weezdob Collective, 
Skicki-Skiuk, Global Schwunk Quin-
tet oraz The Cuban Latin Jazz.
Podobnie program festiwalu w ostat-
nich dwóch dekadach obfitował 
w wiele znanych nazwisk z polskie-
go świata jazzu: Włodzimierz Nahor-
ny, Leszek Możdżer, Adam Bałdych, 
Włodek Pawlik, grupy Laboratorium 
i String Connection, a z Europy i zza 
oceanu koncertowali w  Jeleniej Gó-
rze: Buster Williams, Jeremy Pelt, 
Saskia Laroo, Lars Danielsson, Ran-
dy Brecker, Friend’n’Fellow i  Hiram 
Bullock.
Festiwal doczekał się także poświę-
conej mu jazzowej kompozycji. 
W  roku 2011 podczas konkursowej 
prezentacji wykonała ją niemie-
cka saksofonistka Bettina Maier ze 
swoim kwartetem. �

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-12-krokus-j
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-12-krokus-jazz-festiwal-or-jacek-szreniawa
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JAZZ JUNIORS

Jazz Juniors

fot. Piotr Banasik

Po konkursie dla młodych muzy-
ków jazzowych organizowanym 
w ramach festiwalu Jazz nad Odrą 
krakowski Jazz Juniors stał się jed-
nym z  najważniejszych przeglą-
dów zaplecza młodego, polskiego 
jazzu. U zarania swojej historii był 
oknem na świat dla jazzowej mło-
dzieży, tu rodziły się obecne jazzo-
we gwiazdy, ale i  tu zdarzały się 
– jak to w  konkursie – chwilowe 
porażki.
Jazz Juniors miał szczęście do cza-
sów, które dla historii polskie-
go jazzu stały się pokoleniowym 
przełomem. Wszak formacje 
z kręgu młodej siły lat 70., jak Pick 
Up, Tie Break, Walk Away, Heavy 
Metal Sextet, New Presentation, 
startowały na przełomie lat 70. 
i  80., zdobywając pierwsze laury 
właśnie podczas konkursów w ra-
mach krakowskiego festiwalu. 
W  późniejszych latach nie brako-
wało podobnych sensacyjnych de-
biutów, by wspomnieć grupę Mi-
łość – z wyróżnieniami dla Leszka 
Możdżera i  Jacka Oltera (1992) – 
czy dziś już gwiazdorskie, o euro-
pejskim formacie Simple Acoustic 
Trio (1991). Również w kolejnych la-
tach w  konkursowej rywalizacji 
uczestniczyło wielu polskich arty-
stów, którzy znacząco wpłynęli na 
rozwój jazzu w Polsce. „Poziom jest 

bardzo wysoki – mówi Adam Pierończyk, dyrektor 
artystyczny Jazz Juniors – ale wcale nie jestem tym 
zaskoczony, bo jeszcze 15 lat temu, kiedy jakiś bar-
dzo młody, nastoletni muzyk grał świetnie, wielu 
starszych kolegów nie dowierzała. Dziś to stało się 
już normą”.
Zwłaszcza w ostatniej dekadzie, zarówno w skła-
dzie jury, jak i na festiwalowej scenie, zaczęły po-
jawiać się także ważne postaci światowego jazzu. 
Jean-Paul Bourelly, Majid Bekkas, Will Vinson, 
Trilok Gurtu i  Reinier Baas to członkowie jury 
tylko z  ostatnich trzech lat. Konkurs wyszedł 
zdecydowanie poza granice Polski. Swoje zgłosze-
nia przysyłają uczestnicy z  wielu europejskich 
krajów, w  których młode debiutujące zespoły 

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa
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jazzowe reprezentują często bardzo wysoki po-
ziom wykonawczy i artystyczny. Ów międzynaro-
dowy charakter krakowskiego konkursu bardzo 
szybko przyniósł interesujące efekty. Wśród lau-
reatów najważniejszych nagród pojawili się mło-
dzi artyści m.in. z Węgier (Emma Nagy) i Włoch 
(Federico Calcagno & The Dolphians), a  także 
z Kuby (Roland Abreu jako lider formacji The Cu-
ban Latin Jazz). Festiwal z konkursem mocno się 
sprofesjonalizował, mówi Tomasz Handzlik, dy-
rektor Jazz Juniors, i przyznaje, że „duża to zasłu-
ga Adama Pierończyka, szefa artystycznego, który 
mocno podniósł rangę i  markę festiwalu, wzbo-
gacając jego kształt i  formułę oraz wizję całości 
imprezy”. 

Jednocześnie organizatorzy festi-
walu wprowadzili do regulaminu 
cenne innowacje. Chyba najcie-
kawsza wiąże się z  Radą Partne-
rów Zagranicznych, w  skład któ-
rej wchodzą przedstawiciele 
wielu jazzowych festiwali z  róż-
nych stron świata: Chin, Ser-
bii, Włoch, Rosji, Kanady, Węgier 
i Chorwacji. Ich rola jest wyjątko-
wa i jedyna w swoim rodzaju. Spo-
śród laureatów wybierają zespoły 
i artystów, którzy w ramach przy-
znanych nagród koncertują na 
międzynarodowych festiwalach 
jazzowych.
Ważną sferą produkcji Jazz Ju-
niors jest także dbanie o  publicz-
ność. Jak twierdzi Adam Pieroń-
czyk, „większość festiwali w Polsce 
czy na świecie brnie w  komercyj-
ną stronę programu i sprzedaż bi-
letów jest bardzo ważna. U nas ten 
komercyjny aspekt się pojawił, 
choć nie do końca był chciany. Dla 
mnie poziom i  oryginalność mu-
zyki jest tym, o  co mi najbardziej 
chodzi”. 
Dziś Kraków z całym bogatym za-
pleczem klubowo-festiwalowym 
stanowi wielką wartość dla pol-
skiego jazzu. Nie da się jednak 
ukryć, że jeśli teraz wyznaczamy 
najważniejsze symbole tych kilku-
dziesięciu największych miejskich 
środowisk jazzu w  Polsce, to Kra-
ków młodym jazzem stoi, a  Jazz 
Juniors jego jazzową koroną. �

fot. Katarzyna Kukiełka
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Wrocławski Festiwal Eklektik Ses-
sion to z całą pewnością wydarzenie 
ze wszech miar wyjątkowe. Radek 
Bond Bednarz, twórca festiwalu, 
opowiadając w  programie radio-
jazz.fm o jego profilu artystycznym 
i własnej autorskiej wizji jako orga-
nizator całego wydarzenia, mówił: 
„To, co nas łączy, to wspólna idea im-
prowizacji, interakcji i współdziała-
nia z artystami, którzy tego się nie 
boją i są na to gotowi”. 
To, co wyróżnia Eklektik Ses-
sion na mapie jazzowych festi-
wali w  naszym kraju, to prze-
de wszystkim muzyczne związki 
interkulturowe. Wystarczy rzut 
oka na program edycji z  roku 
2022, w  której wystąpili artyści 
z  Islandii, Norwegii, Wietnamu, 
Japonii, Indii, a także Izraela. Już 
to daje pojęcie, jak prezentowały 
się programy w  latach poprzed-
nich, także wypełnione gwiazda-
mi z  Afryki czy Azji. Nie brako-
wało w  nich tych największych 
gwiazd ethno jazzu ze świata – 
od współtwórcy i  „ambasadora” 
afrobeatu, pochodzącego z  Nige-
rii Dele Sosimiego (edycja 2020) 
po w  pełni jazzowego gitarzy-
stę wietnamskiego pochodzenia 
Nguyêna Lê (edycja 2022). Oczy-
wiście ta lista jest o  wiele dłuż-
sza: Salum Matata, Karikari, 

Jimi Tenor (edycja 2021). „Dla mnie najciekawsze 
w muzyce jest to – mówi Radek Bond Bednarz – 
co dzieje się na styku stylistyk i gatunków”. A tę 
przestrzeń chyba najlepiej definiuje słowo klucz 
festiwalowych działań, czyli „eklektik”.
Festiwalowa przestrzeń, bo raczej o  niej trzeba 
mówić w kontekście miejsc, w których odbywa-
ją się kolejne edycje Eklektik Session, to przede 

Eklektik Session

EKLEKTIK SESSION
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ploruje ten obszar najlepiej, to 
z całą pewnością powiedziałbym, 
że to właśnie festiwal Eklektik 
Session.
Wart wspomnieć jeszcze o  jed-
nym wizerunkowym elemencie 
tego wrocławskiego wydarzenia. 
Mianowicie jego związki organi-
zacyjne z  festiwalami w  innych 
regionach świata. W ostatnich la-
tach to przede wszystkim Pamo-
ja Zanzibar Festival (edycje 2021, 
2022), który wyraźnie pokazuje, 
jak daleko sięga wyobraźnia Rad-
ka Bonda Bednarza – człowieka, 
który scalił pozornie nieprzysta-
jące do siebie kultury i  tradycje: 
polską (europejską) i afrykańską, 
dzięki czemu stworzył wyjątko-
wy festiwal o  wyjątkowym arty-
stycznym formacie. �

wszystkim sieć przeróżnych wrocławskich 
miejscówek. Czasami bywają one zaskoczeniem 
nawet dla dość licznej festiwalowej publiczno-
ści – jak choćby inauguracja jednego z ostatnich 
festiwali, która miała miejsce w salonie Merce-
des-Benz Grupy Wróbel. Ale i tu lista prezentuje 
się imponująco: ul. Zamkowa, Rynek, Przejście 
Garncarskie, Klub Dziekanat na Manhattanie, 
czyli przestrzenie miejskie, a poza tym m.in. Ga-
leria na Czystej, Muzeum Pana Tadeusza, Wy-
spy Odrzańskie, Galeria Domar, Kino Nowe Ho-
ryzonty, Wrocławski Park Przemysłowy, Hala 
Targowa i kilka innych. To pokazuje jednocześ-
nie całe bogactwo Wrocławia, a  zwłaszcza jego 
artystycznej przestrzeni i  infrastruktury. Jeżeli 
miałbym określić, która cykliczna impreza eks-

fot. Tomasz Augustyn Studio

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-14-eklektik-session
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-14-eklektik-session-or-radek-bond-bednarz
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Powiedzieć o  Jazzie na Odrą, że to 
kultowy festiwal na mapie pol-
skich festiwali jazzowych, to jak-
by nic nie powiedzieć. Od połowy 
lat 60. wrocławskie święto jazzu 
dyktowało trendy, wyznacza-
ło liderów i  nagradzało młodych 
gniewnych polskiego środowiska 
jazzowego. To tu rodziły się sła-
wy i kariery, tu debiutowali polscy 
jazzowi rewolucjoniści, tu wresz-
cie zjeżdżali święci jazzowego 
świata. Gdy Wojciech Siwek i  Bo-
gusław Klimsa zabierali się za opi-
sanie historii festiwalu Jazz nad 
Odrą w  jubileuszowym monu-
mentalnym wydawnictwie, z oka-
zji półwiecza festiwalu, naprawdę 
nie mieli łatwego zadania. 
Dziś co prawda JnO nie jest już 
tym, czym był dla polskiego śro-
dowiska jazzowego w  ostatnich 
dekadach XX wieku. Zmieniły się 
czasy, upodobania słuchaczy, for-
muła festiwalowych działań, a na-
wet rynkowa atrakcyjność pierw-
szych legendarnych polskich 
festiwali. Z  historycznej perspek-
tywy Wrocław pozostaje jednak 
wciąż jednym z  najważniejszych 
centrów jazzowego życia w Polsce. 
Sięgając do początków tej sza-
cownej imprezy, warto przypo-
mnieć, że u  zarania historii JnO 
były konkursowe przeglądy mło-

dych zespołów jazzowych wywodzących się ze 
środowiska studenckiego. Ta współzawodnicza 
idea towarzyszyła także pierwszej edycji festiwa-
lu w roku 1964. I choć kolejna, druga edycja przy-
jęła już formułę festiwalu, to jednak konkurs dla 
młodych jazzmanów i  zespołów pozostał waż-
nym elementem wrocławskiego jazzowego świę-
ta. To tu można było obserwować narodziny le-
gend, bo też pierwszymi znaczącymi laureatami 
konkursu byli m.in. Włodzimierz Nahorny (1965), 
Zbigniew Seifert (1968), Andrzej Przybielski (1969), 
Tomasz Szukalski (1971), Sławek Kulpowicz, Jarek 
Śmietana (1974), a  w  czasach bardziej współczes-
nych: Piotr Wyleżoł (1998), Maciej Kociński (2005) 
czy Adam Bałdych (2006), by wymienić tylko nie-
których polskich artystów.
Nieodłączną ozdobą festiwalu był także kulto-
wy klub jazzowy Rura, pełniący przez lata, a  na-
wet dekady (podobnie jak w początkowych latach 
słynny Pałacyk), funkcję klubu festiwalowego. 

Jazz nad Odrą

JAZZ NAD ODRA

fot. Lech Basel
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Odbywały się tam nocne koncerty i jam sessions, 
spotkania festiwalowych gości i  jazzowe biesiady 
do białego rana. Skoro o  miejscach mowa, to do-
dajmy, że koncerty odbywały się także w studiach 
TV-PR, w  Filharmonii, wrocławskich teatrach, 
domach kultury, kościołach, muzeach, a  także 
w  Piwnicy Świdnickiej, Spiżu, Pubie Columbus 
i wielu innych miejscach.
Nie obyło się bez kryzysów na przełomie wie-
ków, kiedy to festiwal ubożał, a rynek sponsorski 
się kurczył. W tworzenie corocznych programów 
angażowały się uznane środowiskowe autoryte-
ty w  roli szefów artystycznych, m.in. Zbigniew 
Czwojda, Zbigniew Lewandowski, Wojciech Si-
wek i Tomasz Tłuczkiewicz, Leszek Możdżer, Piotr 

Wojtasik. Czasami to pomagało, 
czasami nie, ale dzięki artystycz-
nemu przewodnictwu festiwal 
otrzymywał autorski profil i  in-
dywidualny rys stylistyczno-ga-
tunkowy. Koncerty, rejestrowane 
podczas festiwalu, pojawiały się 
także na płytach, które stanowią 
dziś rodzaj swoistej, choć może 
niepełnej, dźwiękowej kroniki fe-
stiwalu.
Festiwal doczekał się także opasłej 
monografii autorstwa wspomnia-
nych już we wstępie Wojciecha 
Siwka i Bogusława Klimsy, w roku 
2014 wydanej z  okazji 50-lecia im-
prezy. To dziś jedno z  najlepszych 
wydawnictw źródłowych, dotyczą-
ce życia festiwalowego z pełną listą 
edycji, występujących gwiazd, klu-
bów oraz konkursowych nagród 
i wyróżnień. �
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Gdy Franciszek Walicki i  Leo-
pold Tyrmand tworzyli koncep-
cję pierwszego w  powojennej hi-
storii Polski jazzowego festiwalu 
w  Sopocie połowy lat 50., nie są-
dzili zapewne, że idea ta prze-
trwa długie dekady. A  odrodziła 
się i  rozkwitła nad wyraz bujnie 
zwłaszcza w XXI wieku – festiwa-
lowymi wydarzeniami, koncer-
tami i  licznym sopockim (może 
nawet szerzej, trójmiejskim!) 
jazzowym środowiskiem. Bo jak 
twierdzą niektórzy, to tam wciąż 
bije serce polskiego jazzu.
A  namacalnym dowodem tego 
stanu rzeczy jest Sopot Jazz Fe-
stiwal, organizowany w  nad-
morskim kurorcie od dobrych 
kilkunastu lat. Inauguracja fe-
stiwalu w  2011 roku została wy-
datnie wsparta przez Adama 
Pierończyka, pełniącego obo-
wiązki szefa artystycznego im-
prezy, i  od razu zwróciła uwagę 
jazzowych fanów przede wszyst-
kim bogatą ofertą programową. 
Wydarzenia festiwalowe oscylo-
wały między poetycko-muzycz-
nym performance’em (Antho-
ny Joseph), jazzowo-folkowym 
wątkiem węgierskim (Mihály 
Dresch) i  prezentacją trójmiej-
skiej sceny muzycznej (Irek Woj-
tczak, Michał Gos). Nie zabrakło 

gwiazdy – Hermeto Pascoala, reprezentującego 
środek jazzu. Nie bez znaczenia były także miej-
sca koncertów w dopiero co uruchomionej Zato-
ce Sztuki i w Spatifie, związanym z historyczny-
mi korzeniami sopockich festiwali.
„Chcę, aby myślą przewodnią festiwalu była 
przede wszystkim wysoka jakość prezentowa-
nej muzyki, jej autentyczność i  oryginalność” – 
pisał Adam Pierończyk przy okazji kolejnej edy-
cji festiwalu. W  konsekwencji tej deklaracji na 
festiwalowych scenach zaczęli się pojawiać arty-
ści z szeroko rozumianego nurtu muzyki jazzo-
wej: od gitarzystów Lage Lunda, Nguyena Le 
(2012), saksofonistów Matthiasa Schuberta i Gre-
ga Osby’ego (2014), trębaczy Enrico Ravy (2012) 
i  Ambro se’a  Akinmusire’a  (2015), po gwiazdy 
wielkiego kalibru, takie jak Trilok Gurtu (2014), 
Shai Maestro (2022) czy Archie Shepp i  Joachim 
Kuhn. 
Wśród festiwalowych projektów nie brakowało 
także tych specjalnych. W  roku 2020 na ogrom-
nej scenie Opery Leśnej wystąpił Henryk Miś-
kiewicz z Polską Filharmonią Kameralną Sopot, 
a  z  kolei rok wcześniej realizowany był wyjąt-
kowy projekt edukacyjny Kids in Sopot. War-
to zwrócić uwagę także na festiwalowe miej-
sca, w  których odbywają się koncerty, bo i  one 
świadczą o randze festiwalu. Oprócz wspomnia-
nej Opery Leśnej i  Zatoki Sztuki są wśród nich: 
Teatr Wybrzeże, Grand Hotel, Teatr BOTO i klub 
Atelier.
Sopot Jazz Festiwal udowodnił, że powierza-
nie opieki artystycznej nad imprezą samym 
jazzmanom daje niezwykle ciekawe i  intrygu-
jące efekty. Po Adamie Pierończyku funkcję 
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dyrektora artystycznego (kuratora) obejmowa-
li: amerykański saksofonista Greg Osby i  nie-
miecki animator życia jazzowego Rainer Kern. 

Na mapie polskiego jazzu Pińczów nie jest jakoś 
szczególnie znanym ośrodkiem festiwalowym. 
Jednak odbywające się w  tym mieście od 16 lat 
Pińczowskie Zaduszki Jazzowe mogłyby stać się 
wzorem dla wielu innych małych miejscowo-
ści w  kraju, w  których jazz nie pojawia wcale: 
bo jest za trudny, bo brak środowiska i  wysub-

limowanej publiczności, bo brak 
środków finansowych i  co za 
tym idzie – motywacji. Pińczów 
ma jednak jeszcze jeden istotny 
walor – w  tym mieście urodził 
się Artur Dutkiewicz.
Przełomem dla Pińczowskich Za-
duszek Jazzowych stał się rok 
2005, kiedy to w  miejscowym 
Muzeum Regionalnym swój so-
lowy koncert zagrał Artur Dut-
kiewicz. „Wcześniej w  Pińczowie 
jazz w  ogóle nie istniał, pano-
wała opinia, że na jazz nikt nie 
przyjdzie” – wspomina artysta. 
Stało jednak inaczej i  po pierw-
szym udanym koncercie zapadła 
decyzja o  organizacji cyklicznej 
zaduszkowej imprezy. 
Z  roku na rok w  programie za-
częły pojawiać się kolejne punk-

Natomiast w  trudnym okresie 
pandemicznym kuratorem stał 
się polski pianista Marcin Wasi-
lewski. Ten ostatni o swojej misji 
kreowania programu festiwalu 
tak mówił w  radiojazz.fm: „By-
łem sceptyczny, przyjmując to za-
danie, bo jest to także spora odpo-
wiedzialność, ale i… wyzwanie. To 
zdecydowało”. �
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we przy okazji wychowują, edukują i motywują, 
działając na rzecz rozwoju i popularyzacji jazzu 
w  mniejszych ośrodkach. W  przypadku Pińczo-
wa udaje się to znakomicie. �

ty – od wystaw fotografii jazzo-
wej, przez spotkania z artystami, 
po tradycyjne już jam session, 
odbywające się zgodnie z  regu-
łą wspólnej scenicznej impro-
wizacji. Organizatorzy stawiają 
przede wszystkim na polski jazz. 
Wśród artystów występujących 
w koncertowych programach po-
jawiła się śmietanka polskiego 
jazzu: od Lory Szafran, Agi Za-
ryan i Urszuli Dudziak, po Annę 
Marię Jopek i  Annę Serafińską, 
by wspomnieć tu przede wszyst-
kim wokalistki. Nie brakowa-
ło także plejady polskich jazz-
manów, a wśród nich Krzysztofa 
Ścierańskiego, Wojciecha Karo-
laka, Adama Makowicza, Rafa-
ła Sarneckiego i  wielu innych. 
W ostatnich latach na festiwalo-
wych plakatach pojawiać się za-
częły także postacie z  zagrani-
cy, m.in. Regi Wooten, Sibel Kose 
i Karen Edwards. 
Pińczowskie Zaduszki mają swój 
niemal rodzinny klimat. Re-
gularnie co kilka lat występuje 
na festiwalowej scenie sam Ar-
tur Dutkiewicz – w  końcu rodo-
wity pińczowianin, ale lokalne 
środowisko doczekało się także 
kolejnej jazzowej postaci, przed-
stawiciela młodego jazzowego 
pokolenia w  Polsce, pochodzące-
go właśnie z  Pińczowa: saksofo-
nisty Szymona Ziółkowskiego. 
Tak więc lokalne Zaduszki Jazzo-

rozmowy w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

PINCZOWSKIE ZADUSZKI JAZZOWE 

fot. Alicja Mazurek

Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Posłuchaj podcastu z rozmowy 

www.archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-17-zaduszki-jazzowe-w-pinczowie
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-17-zaduszki-jazzowe-w-pinczowie-or-artur-dutkiewicz


38|	

Charakter i  format stylistyczno-gatunkowy fe-
stiwalu jaZZ i okolice definiuje już sama jego na-
zwa. Na przestrzeni dekad jazz bywał inspiracją, 
a  jednocześnie ważnym składnikiem wielu roz-
wijających się muzycznych nurtów. Czasem da-
leko jest im do jazzu, ale jego ślady i nawiązania 
bywają silne i  oczywiste. Dobrym przykładem 
miejsca, które stało się artystyczną areną ście-
rania się tych kierunków, jest właśnie katowicki 
festiwal jaZZ i okolice. Podczas poszukiwania ot-
wartych na nowości miejsc na mapie festiwalo-
wej jazzowej Polski trafiliśmy tym razem do Ka-
towic.
Ważnym wyróżnikiem festiwalu jest termin 
„improwizacja” we wszystkich jego odmianach 
i  odcieniach. Organizatorzy od samego począt-
ku stawiali na innowacyjność, swobodę, otwar-
tość na różnorodne formy improwizacji, a przede 

wszystkim na artystów łączących 
w swojej muzyce wszystkie te ce-
chy i odmiany muzycznej kreacji.
Początki festiwalu sięgają roku 
2002. Jazz zagościł wówczas 
w  Górnośląskim Centrum Kul-
tury w  Katowicach jako zupeł-
nie nowy pomysł na cykl muzycz-
nych wydarzeń, które mogłyby 
być realizowane w  Jazz Klubie 
Hipnoza. Pomysł się sprawdził 
– festiwal wypełnił sporą niszę 
w  ofercie miejskich wydarzeń 
kulturalnych. „W  Katowicach 
nie działo się wtedy zbyt wiele – 
wspomina Andrzej Kalinowski, 
twórca festiwalu – ale jazzu było 
tu jak kot napłakał”. I  to w  tym 
nieprzyjaznym klimacie doszło 
do pierwszego, historycznego 
koncertu wrocławskiej grupy Ro-
botobibok. Następnie zaczęli się 
pojawiać goście z  zagranicy: sak-
sofonista Ellery Eskelin, akordeo-
nistka Andrea Parkins i  perkusi-
sta Jim Black. Machina ruszyła…
W  roku 2007 festiwal był już po-
ważnym wydarzeniem, zmieniła 
się również jego nazwa: Festiwal 
Muzyki Improwizowanej jaZZ 
i  okolice. W  tej szczególnej inau-
guracyjnej edycji wystąpili m.in.: 

fot. mat. prasowe

Festiwal Muzyki  
Improwizowanej jaZZ i okolice
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Ravi Coltrane, Geri Allen i  Dave 
Douglas. W  kolejnych latach tak-
że nie brakowało gwiazd jazzu 
z  najwyższej światowej półki: 
Oregon i  Bill Frisell (2008), John 
Scofield (2010), Ralph Allesi (2014) 
i  Omar Sosa (2015). Bywały edy-
cje prawie w  całości poświęco-
ne muzyce polskiej, ale były i  ta-
kie, w których programach liczba 
światowych gwiazd była zdumie-
wająca.
W  roku 2008 festiwal rozszerzył 
koncertową formułę o  działania 
warsztatowe. Tamtego roku od-
były się one w  katowickiej Aka-
demii Muzycznej. Mimo pokła-
danych nadziei nie udało się tych 
działań kontynuować przez dłuż-
szy okres. Pozostały jednak wspo-
mnienia o  ich uczestnikach, dziś 
uznanych gwiazdach polskiego 
jazzu (np. Maciej Obara).
Niestety pandemia z  lat 2019-2021 
wykluczyła definitywnie katowi-
cki festiwal z jazzowego kalenda-

rza festiwalowego. Działania czynione na rzecz 
reaktywacji Festiwalu Muzyki Improwizowanej 
jaZZ i  okolice w  roku 2023 już jednak się rozpo-
częły. Czy dadzą mu nowe tchnienie? Czy może 
spowodują zupełne ostateczne zawieszenie dzia-
łalności? Czas pokaże… �
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Gdyby dziś wskazać miejsce i  moment kluczowy 
w  historii jazzowego życia festiwalowego w  Pol-
sce, to z całą pewnością byłby to Kraków i Krakow-
skie Zaduszki Jazzowe pamiętnego roku 1954. To 
historyczne wydarzenie dało początek ruchowi, 
który wiele dekad później gęsto wypełnił festiwa-
lową mapę jazzowej Polski. Dzisiejsze Krakowskie 
Zaduszki Jazzowe wprost nawiązują do tamtego 
punktu zwrotnego, często wspominając pionierów 
i wskazując ich dzisiejszych następców. A wszystko 
to w ramach jednego z najstarszych festiwali jazzo-
wych w Europie.
Marek Stryszowski, od trzech dekad szef arty-
styczny Zaduszek, przypomina, że słowo „zadusz-
ki” to wynalazek iście krakowski. Dopiero po nich, 
jak opowiada, „zaczęto organizować zaduszkowe 

koncerty i  festiwale w  wielu in-
nych polskich miastach. Nazwa 
się przyjęła, bo dobrze oddawała 
wspomnieniowy charakter kon-
certów, a  i  czas również nie był 
przecież przypadkowy”. Jako naj-
starszy krakowski festiwal jazzo-
wy w  Polsce Zaduszki miały to 
szczęście, że już w pierwszych edy-
cjach na ich scenę trafiały wiel-
kie gwiazdy światowej sławy, by 
wspomnieć choćby 7. edycję i sen-
sacyjny koncert Stana Getza, jed-
nego z największych tuzów jazzo-
wego saksofonu lat 60.
Kiedy trzy dekady temu Marek 
Stryszowski przejmował progra-
mowe stery całego festiwalu, od 
pierwszej edycji, na której wystą-
pił słynny Acker Bilk, gwiazdy za-
częły pojawiać się niemal regu-
larnie co roku. Joey Calderazzo, 
Carla Bley, grupa Oregon, wreszcie 
John Scofield – to tylko niektóre 
z największych nazwisk, przewija-
jących się przez program kolejnych 
jazzowych Zaduszek w  Krako-
wie. „Moim założeniem programo-
wym, jako szefa artystycznego 
Zaduszek – mówił Marek Stry-
szowski w programie radiojazz.fm 
– były nie tylko regularne koncer-

Krakowskie Zaduszki  
Jazzowe
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ty największych gwiazd, ale tak-
że stworzenie fuzji muzyków kra-
kowskich, czy szerzej polskich, 
z  gwiazdami światowego jazzu”. 
Idea ta udała się wybornie, zwłasz-
cza dzięki współpracy Stryszow-
skiego z Jarkiem Śmietaną – przez 
dekady symbolem i niepisanym li-
derem krakowskiego środowiska 
jazzowego. 
Zaduszki przez lata wiązały się ze 
szczególnymi miejscami w Krako-

wie. Koncerty odbywały się m.in. w  krakowskiej 
Filharmonii, Krzysztoforach, Jaszczurach, Piwni-
cy pod Baranami, czyli w  najbardziej kultowych 
jazzowych miejscówkach. Jednak to, z czego zasły-
nęły Krakowskie Zaduszki Jazzowe, to także popu-
larna i  wyjątkowa msza św. w  intencji tych, któ-
rzy odeszli. To wyjątkowe spotkanie od połowy lat 
80. odbywa się corocznie w kościele oo. Dominika-
nów w Krakowie. �
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Zielona Góra nigdy nie była strategicznym miej-
scem na festiwalowej mapie jazzowej Polski. Może 
się, co prawda, poszczycić historycznym festiwa-
lem polskich big bandów w latach 80., a także słyn-
nym na całą jazzową Polskę Jazz Clubem Harle-
mem, niestety nieistniejącym już od ponad dwóch 
dekad, ale dopiero w  XXI wieku w  winnym gro-
dzie, bo słynącym z bogatych tradycji winiarskich, 
udało się na trwałe wpisać do kalendarza koncer-

towego kilka festiwalowych wyda-
rzeń. Wśród nich zwłaszcza Festi-
wal Green Town of Jazz, powołany 
do życia – podobnie zresztą jak or-
ganizujące go stowarzyszenie – 
przez Jerzego Szymaniuka, urósł 
do rangi regionalnego jazzowego 
symbolu. Prawie 20 edycji tej im-
prezy to programowo niemal cała 
historia naszego rodzimego jazzu.
Co ciekawe, zielonogórski festiwal 
od samego początku odwoływał 
się do historii miasta, w  którym 
wychowała się przecież Urszu-
la Dudziak i  jej brat, perkusista 
i  późniejszy współpracownik sa-
mego Krzysztofa Komedy, Leszek 
Dudziak. Nasz słynna wokalistka 
doczekała się także swojego mu-
rala na jednej z  kamienic w  cen-
trum miasta. Na Festiwalu Green 
Town of Jazz gościła kilkakrotnie, 
zawsze owacyjnie oklaskiwana 
przez publiczność. 
Historia miejskiego święta jazzu 
sięga roku 2004, kiedy to w  Zielo-
nej Górze założono Zielonogór-
skie Stowarzyszenie Jazzowe. Rok 
później działacze ZSJ zorganizo-
wali pierwszą edycję festiwalu, 
w  ramach której najważniejszym 
wydarzeniem stał się koncert re-
aktywowanej formacji The Quar-
tet Sławomira Kulpowicza. W  ko-
lejnych odsłonach z  biegiem lat 

Festiwal Green Town of Jazz

fot. Aleksander Bakinowski
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pojawiały się największe gwiazdy 
polskiego jazzu: od Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego i  Zbigniewa Na-
mysłowskiego po Adama Mako-
wicza, Wojciecha Karolaka i  Jarka 
Śmietanę. Festiwal miał także spe-
cjalne edycje, podczas których od-
bywały się seminaria poświęcone 
różnych aspektom życia jazzowego 
w Polsce. Do Zielonej Góry zjeżdża-
li jazzowi dziennikarze i  publicy-
ści (2006), wydawcy i  organizato-
rzy życia jazzowego w kraju (2007), 
a  także lokalni działacze (2008) 
i  goście z  zagranicy, gdy w  pro-
gramie festiwalu pojawiła się za-
powiedź wydarzenia pod nazwą 
Dzień Zbigniewa Seiferta – w  30. 
rocznicę śmierci artysty (2009). Na 

specjalne spotkanie i  towarzyszący mu koncert 
przyjechali m.in. Agnieszka Seifert i Ron Carter.
Tradycją festiwalową stały się popularne koncerty 
inauguracyjne z udziałem Big Bandu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego pod dyrekcją Jerzego Szymaniuka. 
Wraz z  orkiestrą, na scenach Filharmonii Zielono-
górskiej i Auli UZ, przez lata występowały gwiazdy 
wokalnego jazzu: Krzysztof Kiljański, Andrzej Dą-
browski, Urszula Dudziak, Krystyna Prońko, Woj-
ciech Myrczek, a  także instrumentaliści: Piotr Ba-
ron, Grzegorz Zagórski, Zbigniew Lewandowski, Jan 
Ptaszyn Wróblewski czy Krzysztof Herdzin. �

Rzeszów Jazz Festiwal

W  obecnych czasach recesji i  kryzysu na rynku 
sponsorskim realizacja wydarzeń festiwalowych, 
zwłaszcza związanych z muzyką jazzową, jest dla or-
ganizatorów prawdziwym wyzwaniem. Tym bar-
dziej warto docenić fakt, że Rzeszów Jazz Festiwal to 
jedna z tych imprez, która bez wsparcia samorządu, 
państwowych funduszy czy innych instytucji mogą-
cych udzielić dotacji radzi sobie znakomicie. Okazuje 
się bowiem, że czasami dobre rozwiązania organiza-
cyjne i  oryginalne pomysły dają równie spektaku-
larne efekty, jak te wsparte grubym portfelem. 
W  Rzeszowie czas koncertowych wydarzeń w  ra-
mach Rzeszów Jazz Festiwal wypełnia muzyka grana 
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w wielu zakątkach miejskiej sieci pubów, restauracji, 
klubów i galerii. Tomasz Drachus, organizator festi-
walu, zapewnia, że współpraca z miejskimi restaura-
torami przynosi bardzo dobre efekty: „ważnym miej-
scem jest Underground Pub, jeden z  najstarszych 
pubów w Rzeszowie, jest restauracja Chilita, w któ-

44|	

rej zagraliśmy kilka kameralnych 
koncertów, jest Kino za Rogiem, któ-
re mieści co prawda niewiele osób, 
około 30, ale to nowe ciekawe miej-
sce”. Do listy koncertowych przy-
stani warto dodać także kościół oo. 
Dominikanów, Rzeszowski Dom 
Kultury, salę koncertową Instytu-
tu Muzyki Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Jazz Room, Niezłą Sztukę 
i  specjalny eksperyment lokalowy 
z okazji 10-lecia festiwalu, czyli Rze-
szowskie Piwnice.
Lista jazzowych wykonawców, któ-
rzy zapisali się w  historii festiwa-
lu, jest długa, ale jak wspomina To-
masz Drachus, szczególnie utkwiły 
mu w  pamięci koncerty Jana Pta-
szyna Wróblewskiego i  Deana 
Browna. Jednak znanych i  cenio-
nych, zwłaszcza polskich, artystów 
w programach rzeszowskiego festi-
walu znaleźć można o wiele więcej. 
Są to m.in. Piotr Wojtasik, Aga Der-
lak, Grażyna Łobaszewska, Wojtek 
Mazolewski, Marek Napiórkowski 
i Marcin Wasilewski.
Przypadające w 2022 roku 10-lecie im-
prezy to okazja do podsumowań. Bi-
lans wydarzeń programowych to bli-
sko 70 koncertów, kilkuset artystów, 
kilkanaście partnerskich miejsc 
i  rzeszowska publiczność, która do 
dziś przyjmuje festiwalowe wyda-
rzenia z wielkim entuzjazmem i ra-
dością. A  każdy organizator wie, że 
wierna publiczność to niezawodnie 
połowa sukcesu. �
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Międzynarodowy Festiwal 
Pianistów Jazzowych  
w Kaliszu
Kaliski festiwal to jedno z  naj-
starszych jazzowych wydarzeń fe-
stiwalowych w  historii polskie-
go jazzu. Niezwykle ważny dla 
środowiska, z  bogatymi tradycja-
mi i długą listą występujących ar-
tystów oraz laureatów konkursu, 
który przez długie lata towarzyszył 
imprezie. W Kaliszu rodziły się ka-
riery, zdarzały się koncertowe sen-
sacje, a i fonograficznie można mó-
wić o  dobrze udokumentowanych 
wydarzeniach.
Historia święta jazzowej piani-
styki w  Kaliszu rozpoczyna się 
w  roku 1974. Koncerty odbywały 
się w różnych miejscach i na kilku 
scenach, bo też festiwal nie miał 
jeszcze swojej stałej siedziby. Jak 
przyznaje Jan Cegiełka, znakomi-
ty biograf festiwalu, kluczową dla 
jego wczesnej historii edycją była 
ta z  roku 1978. „Przyjechał wtedy 
do Kalisza pianista Milesa Davi-
sa, Kenny Drew, a prosto z Paryża 
Martial Solal” – wspomina Cegieł-
ka. Od tego momentu rozpoczyna 
się właściwa historia festiwalu, na 
którym w kolejnych dekadach wy-
stąpili niemal wszyscy polscy pia-

niści jazzowi i  cała rzesza największych gwiazd 
jazzowej klawiatury ze świata.
Od samego początku, czyli od roku 1974, rozpoczy-
na się także fonograficzny rozdział festiwalowej 
historii. W serii Biały Kruk Czarnego Krążka uka-
zywać się zaczynają płytowe kroniki dźwiękowe 
festiwalu. Pierwszymi nagraniami, które znala-
zły się na pierwszym wydawniczym woluminie, 
są zapisy koncertów dwóch laureatów konkursu 
odbywającego się w  ramach festiwalu: Pawła Ta-
baki (1974) i  Adama Żółkosia (1976). W  części do-
kumentującej koncerty gwiazd kaliskiego festiwa-
lu, wyjściowymi płytowymi publikacjami stały 
się koncerty wspomnianych wcześniej pianistów: 
Martiala Solala i Kenny’ego Drew (z polską sekcją 

fot. Piotr Fagasiewicz
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rytmiczną: Paweł Jarzębski – kon-
trabas, Janusz Stefański – perku-
sja) z  pamiętnej 5. edycji imprezy. 
W kolejnych dekadach na płytach 
ukazały się także fragmenty kon-
certów tria Wojciecha Niedzieli 
(1979) i Abdullaha Ibrahima (1984).
Ta bezcenna dziś fonograficzna do-
kumentacja związana jest z  Mię-
dzynarodowym Konkursem Pia-
nistów Jazzowych im. Mieczysława 
Kosza. Dariusz Grodziński, dyrek-
tor CKiS w  Kaliszu, przypomina, 
że konkurs „związany był z Fabry-
ką Fortepianów i  Pianin Calisia, 
ponieważ nagrodą dla najlepszego 
pianisty w  konkursie był właśnie 
fortepian”. �

fot. Piotr Fagasiewicz
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„To nie miał być festiwal jak wie-
le innych w  Polsce” – mówi Piotr 
Turkiewicz, współtwórca wrocław-
skiego festiwalu Jazztopad. I  rze-
czywiście, co najmniej kilka inicja-
tyw programowych wychodzi poza 
tradycyjną formułę festiwalową – 
od niestandardowych miejsc kon-
certowych (prywatne mieszkania) 
po działania warsztatowe i  inicjo-
wanie własnych oryginalnych pro-
jektów zamawianych u  najwięk-
szych gwiazd światowego jazzu.
Start festiwalu w  roku 2004 nie 
zapowiadał wielkich sukcesów. 
Pierwsze lata były raczej chude, 
mnożyły się problemy organizacyj-
ne, szukano tej właściwej docelo-
wej publiczności. Wspomina Piotr 
Turkiewicz: „budowanie relacji 
z  publicznością trwa latami. Wy-
zwaniem było przekonać wszyst-
kich dookoła, że to, co robimy, jest 
ciekawe i wnosimy nową jakość do 
festiwalu”. Początki festiwalu zwią-
zane są także z Filharmonią Wroc-
ławską, odbywające się w niej kon-
certy festiwalowe w  pierwotnym 
zamierzeniu organizatorów miały 
łączyć klasykę i  jazz. To stylistycz-
ne połączenie nie było co prawda 
nowym pomysłem, ale formato-
wanie festiwalu w tym nurcie było 
ciekawą ideą.

Od piątej, szóstej edycji festiwal zaczął nabierać 
większego rozmachu. Na plakatach pojawiały się 
znane nazwiska światowego jazzu: Kenny Whe-
eler, Wayne Shorter, Sonny Rollins, Charles Lloyd, 
Bill Frisell i wielu innych. Festiwal stawał się swo-
istym jazzowym centrum Wrocławia, rozpozna-
wanym przez artystów na całym świecie, renoma 
Jazztopadu zaczęła rosnąć, jego marka stała się sze-
roko rozpoznawalna.
Nie chodziło jednak o  kolejne święto jazzu 
z  gwiazdami i  jazzowymi celebrytami. „Chce-
my programowo odróżniać się od innych festiwa-
li w Polscem – mówił Turkiewicz. I stąd wziął się 
pomysł na zamawianie kompozycji i  specjalnych 
premierowych projektów. Ich autorami byli m.in. 
John Surman, Terje Rypdal, Fred Hersch i Charles 
Lloyd. Nie brakowało też polskich premierowych 

Jazztopad

fot. Lech Basel
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kompozycji Piotra Damasiewicza czy Nikoli Koło-
dziejczyka. Zamawiane dzieła otrzymywały dal-
sze życie, niekiedy wydawane były na płytach 
renomowanych wydawnictw, takich jak mona-
chijska wytwórnia ECM (Terje Rypdal Melodic 
Warrior, 2013).
Wyróżnikiem organizacyjnym festiwalu Jazzto-
pad są także jego edycje zagraniczne. Korea, Ja-
ponia, Meksyk, Kanada, których celem była pro-
mocja polskich artystów jazzowych, ale także 
działania artystyczne na styku kultur, choćby eu-
ropejskiej i azjatyckiej. W roku 2014 festiwal trafił 
do Nowego Jorku i do roku 2022 odbyło się w sercu 
światowego jazzu sześć odsłon Jazztopadu.
Dużo by mówić o  szczególnych elementach orga-
nizacyjnych wrocławskiego festiwalu. Wspomnij-

my tu jeszcze o  dwóch: warszta-
tach i  projekcjach filmowych dla 
dzieci. Obie formy wzbogaciły zna-
cząco ideę imprezy i  wprowadzi-
ły do niej wątki edukacyjne i  hi-
storyczne. Osobiście dodałbym 
jednak jeszcze jeden ważny wą-
tek – edytorski. Różnymi kanała-
mi docierają do mnie festiwalowe 
programy i  materiały promocyj-
ne. Ich szata graficzna, koncepcja, 
bogaty serwis fotograficzny i  ob-
szerna zawartość stanowić mogą 
wzór dla wielu dużych festiwalo-
wych wydarzeń w  Polsce. A  prze-
cież prócz kwestii programowych 
dbałość o  liczną publiczność to 
oznaka szacunku dla słuchaczy. 
Tej akurat festiwalowi Jazztopad 
odmówić nie sposób. �

fot. Lech Basel
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NOVUM JAZZ FESTIVAL

Dwanaście lat historii łomżyńskie-
go Novum Jazz Festival to już zde-
cydowanie festiwalowa dojrzałość 
i jazzowa marka. Spoglądając na li-
stę artystów, którzy wystąpili już 
na festiwalowej scenie, trzeba po-
wiedzieć, że program imprezy two-
rzony jest z gwiazdorską obsadą. 
Novum Jazz Festival od samego 
początku przybrał formułę kon-
kursu dla zdolnych młodych pol-
skich jazzmanów. „My do dziś 
trzymamy się zasady – mówi Mi-
rosław Dziewa, pomysłodaw-
ca imprezy – że koncerty są tu 
towarzyszące, a  konkurs najważ-
niejszy”. Nie zmienia to faktu, że 
w  programie festiwalu wystąpi-
ły już światowe gwiazdy jazzu, 
by wspomnieć choćby pianistę 
Dave’a  Kikoskiego, kontrabasistę 
Mike’a Parkera, trębacza Tima Ha-
gansa i Vein Trio czy zespół Miro-
sława Carlosa Kaczmarczyka Loud 
Jazz Band. Z polskich formacji goś-
ciły w  Łomży: zespół Jana Ptaszy-
na Wróblewskiego, a także forma-

cje dowodzone m.in. przez Piotra Damasiewicza 
czy Marka Kądzielę. 
Wiodący w programie festiwalu konkurs wypromo-
wał dziś już znane i rozpoznawalne nazwiska muzy-
ków jazzowych młodego i średniego pokolenia: Jarka 
Bothura, Daniela Popiałkiewicza czy Artura Tuźnika 
i Piotra Schmidta. Czasem laureaci wracają do Łom-
ży, np. w roli akompaniatorów uczestników konkur-
su. Stało się tak choćby w roku 2022, kiedy to w kon-
kursowej sekcji akompaniującej zasiedli członkowie 
grupy Outbreak Quartet Artura Tuźnika. „W samym 
konkursie – mówi Mirosław Dziewa – liczy się prze-
de wszystkim osobowość. Szukamy w  konkursach 
autentycznych nowych nadziei jazzu”.
Stałym elementem programowym stały się znane 
w  Łomży festiwalowe jam sessions w  restauracji 
Retro, której właściciele mocno sprzyjają festiwalo-
wi. Klimat, profesjonalizm i dbałość o szczegóły or-
ganizacyjne dostrzegane są przez muzyków. Może 
dlatego wracają oni, by zaprezentować się w  kon-
kursie ponownie. Prawdziwym rekordzistą stał się 
tu saksofonista Michał Ciesielski, który swoje czte-
rokrotne konkursowe zmagania zwieńczył w koń-
cu zasłużonym zwycięstwem. �

Novum Jazz Festival

fot. mat prasowe

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-24-novum-jazz-festival
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Jelenia Góra od zawsze kocha i  ceni swoje jazzo-
we gwiazdy. Co prawda stały się one znanymi i ce-
nionymi artystami przez działania daleko poza 
miejscem wczesnej artystycznej edukacji, ale po 
latach wracają, promują miasto i wspierają lokal-
ne jazzowe środowisko. To modelowy przypadek 
Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego. Jako 
nastolatkowie i  koledzy z  sąsiednich klatek, ra-
zem, w podwórkowych realiach odkrywali tajniki 
gry na gitarze, by po dekadach stać się nieformal-
nymi patronami jednego z  jeleniogórskich jazzo-
wych festiwali.
„Nasza obecność jest pewną stałą tego festiwa-
lu – mówi Marek Napiórkowski – bo też tradycyj-
nie jeden dzień imprezy organizuje Artur Lesi-
cki, a drugi ja, chociaż zdarzało się, że i trzeciego 
dnia występowaliśmy razem, grając wspólny pro-
jekt”. Obaj artyści często przywożą do rodzin-
nej Jeleniej Góry swoje premierowe projekty, aby 
w  ramach festiwalu prezentować je jeleniogór-
skiej publiczności.
Zaczęło się od jednego koncertu i wspólnych wy-
stępów z  udziałem jeszcze jednego jeleniogórza-
nina, Macieja Obary. Nikt nie przypuszczał wów-

czas, że niepozorna artystyczna 
inicjatywa, przypominająca o  ar-
tystach wywodzących się z  Je-
leniej Góry i  tu mających arty-
styczne korzenie, przerodzi się 
w  gwiazdorskie święto jazzu. 
Gwiazdorskie, bo myśląc o  arty-
stach tego formatu, co Tomasz 
Stańko, Leszek Możdżer, Krysty-
na Prońko czy Henryk Miśkie-
wicz, inaczej ująć się tego nie da. 
A  przecież byli oni wiele razy 
sprawcami wypełniania się po 
brzegi festiwalowej widowni 
w szacownych murach Filharmo-
nii Dolnośląskiej i  podnoszenia 
z  roku na rok artystycznego po-
ziomu całej imprezy.
Festiwal JGJ, jak potocznie określa 
się go w  festiwalowym obiegu, to 
spory ewenement na naszej ma-
pie jazzowych wydarzeń w  Pol-
sce. Jako bodaj jedyny w  kraju 
podkreśla i  wskazuje bezpośred-
nie związki lokalnego środowiska 
jazzowego, zwłaszcza wywodzą-
cych się z  niego artystów, z  roz-
wojem historii polskiego jazzu. 
Niewielu tę potrzebę dostrzega, 
a  już z  pewnością chyba nikomu 
w kraju nie udaje się ta promocja 
z takim dobrym efektem. �
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JAZZ W MUZEUM

Wszystko zaczęło się od Komedy. 
W  Polsce w  tamtym pamiętnym 
roku 1994 obchodzono 25. rocz-
nicę śmierci tego kultowego pol-
skiego kompozytora. W  głowie Je-
rzego Wojciechowskiego zrodził 
się pomysł organizacji rocznico-
wego koncertu także w  Ostrowie 
Wielkopolskim, w którym rodzina 
Krzysztofa Trzcińskiego pozostawi-
ła wszak trwały ślad swojej chwi-
lowej obecności. Pomysł się przyjął, 
okazał się brzemienny w skutkach 
i żyje do dziś.
Jak wspomina Jerzy Wojciechow-
ski, „trzeba było wówczas o  nim 
[Komedzie] przypomnieć, odnowić 
pamięć, odświeżyć, bo przecież to 
ważna postać nie tylko dla Ostro-
wa, ale i dla całej Polski”. Początko-
wo koncerty odbywały się w  tra-
dycyjnej trzydniowej festiwalowej 
formule. Po kilkunastu latach na-
stąpiły zmiany i  cykl koncertowy 
rozciągnął się niemal na cały rok 
kalendarzowy. Fenomen festiwa-
lu Jazz w  Muzeum polega tym, że 
w  70-tysięcznym mieście zaczęły 
pojawiać się gwiazdy światowego 
jazzu, i to z tej najwyższej, prestiżo-
wej półki, by wspomnieć chociaż-
by Ala Fostera, Didiera Lockwooda, 
Dianne Reeves czy Terence’a  Blan-
charda, legendarną grupę Osibisa 
i Billy’ego Cobhama. 

W wielu wywiadach Jerzy Wojciechowski przyzna-
je, że marka festiwalu z roku na rok rosła także za 
sprawą dobrych kontaktów środowiskowych. O pro-
fesjonalnej organizacji koncertów mówiło się wśród 
impresariów niemal na całym świecie. Być może dla-
tego często udawało się zapraszać do Ostrowa gwiaz-
dy formatu Johna Scofielda czy Dee Dee Bridgewater, 
zdecydowanie poniżej standardowych stawek.
Wojciechowski zadbał także o  staranną promocję 
i dobrze opracowane materiały reklamowe. Każde-
mu koncertowi poświęcony jest osobny okolicznoś-
ciowy folder w dużym formacie, a dla wytrawnych 
kolekcjonerów wydany został album fotograficz-
ny w równie kolekcjonerskim nakładzie. Z festiwa-
lem współpracował też przez lata, tworząc graficz-
ne projekty plakatów, sam Rosław Szaybo. 
Wspominając początki festiwalu, często pojawia się 
pytanie o słowo „muzeum” w nazwie imprezy, któ-
re tak bardzo przecież kojarzy się z  tym szczegól-
nym wydarzeniem. Pierwsza edycja, dzięki współ-
pracy z  dyrektorem Witoldem Banachem, odbyła 
się w Muzeum Miasta Ostrowa, gościnnym i przy-
jaznym miejscu dla jazzu, które dało charaktery-
styczną nazwę imprezie. Kiedy życie koncertowe 
przeniosło się m.in. do ostrowskiego kina Kome-
da, nazwa pozostała. Bo Komeda był na początku 
i – jak podkreśla Jerzy Wojciechowski – z festiwa-
lem pozostanie do końca. �

Jazz w Muzeum

Posłuchaj podcastu z audycji  
Andrzeja Winiszewskiego

Posłuchaj podcastu z rozmowy 

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-26-jazz-w-muzeum-muzeum-jazz-festiwal
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-26-jazz-w-muzeum-or-jerzy-wojciechowski


52|	

Tarnowski Jazz Contest nie jest tradycyjnym festi-
walem muzyki jazzowej. Organizatorzy od samego 
początku stawiali na działania warsztatowe, edu-
kacje, promocję młodego środowiska jazzowego 
w kraju i konkurs, który zgodnie z nazwą jest naj-
ważniejszym elementem programowym imprezy. 
Już jego pierwsza edycja pokazała, że nie brakuje 
nam w Polsce i Europie świetnych, profesjonalnie 
przygotowanych i dobrze zapowiadających się jazz-
manów. To dla nich stworzono tarnowski konkurs, 
możliwość autoprezentacji i muzycznego współza-
wodnictwa. Wśród laureatów choćby z  inaugura-
cyjnego roku 2006 znalazły się dziś bardzo popular-
ne postacie polskiego jazzowego środowiska: Piotr 
Schmidt i Michał Wierba z ich ówczesnym kwinte-
tem, Sebastian Kuchczyński, a z zagranicy Martin 
Uherek, znakomity i ceniony dziś słowacki sakso-
fonista jazzowy. 
Z  festiwalem wiążą się także ciekawe inicjaty-
wy, które składają się na różnorodną ofertę pro-
gramową. Piotr Pociask, szef artystyczny festiwalu 
wspomina, że „od drugiej edycji festiwalu zapro-
ponowałem świętowanie setnych rocznic urodzin 

największych postaci w  histo-
rii jazzu”. Prezentacja wiązała się 
z  wykładami, koncertami tribute 
to… oraz wykonaniem utworu jubi-
lata przez uczestników konkursu. 
Tak też zrodził się pomysł organi-
zacji konferencji naukowej w  In-
stytucie Muzyki Uniwersytetu Rze-
szowskiego, której odbyły się już 
trzy edycje. W  programie imprezy 
prowadzone są również warsztaty 
dla młodych muzyków jazzowych, 
na których wykładowcami są czo-
łowi polscy jazzmani.
Tarnowski Jazz Contest to nie tyl-
ko konkurs, ale także koncerty 
gwiazd jazzu. Wśród jazzmanów 
zza oceanu wystąpili na festiwalu 
m.in. Miroslav Vitouš, Tyrone Al-
len, Grand C. Weston, Reggie Moo-
re, Terence Blanchard i Jnr Robin-
son, a  wśród czołowych postaci 
polskiej sceny jazzowej prezen-
towali się m.in. Piotr Baron, Joa-
chim Mencel, Adam Pierończyk, 
Leszek Kułakowski, Wojciech 
Groborz, Jorgos Skolias i  Marek 
Napiórkowski. �
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Poznański Old Jazz Festival to wy-
darzenie, które dobitnie przypo-
mina czas, kiedy w Polsce jazz tra-
dycyjny i  muzyka swingowa biły 
rekordy popularności, a  na każ-
dym niemal krajowym festiwa-
lu pojawiały jakieś jazzowe wątki. 
Czasy te, co prawda, bezpowrotnie 
przeminęły, ale tradycja, jak widać, 
pozostała i wciąż żyje.
Jak wspomina Piotr Soroka, szef 
artystyczny Poznań Old Jazz Festi-
val, na archiwalnych programach 
imprezy można odnaleźć niemal 
wszystkie liczące się polskie forma-

cje jazzu spod znaku Nowego Orleanu i Dixielandu 
– od szacownego weterana Old Timers po poznań-
ski Happy Jazz Band, tarnowski Leliwa Jazz Band 
i RB Dixie Five z Jarosławia. Częstym gospodarzem 
festiwalu jest także poznański zespół Dixie Com-
pany, który zapisał się na kartach historii poznań-
skiego święta jazzowych tradycjonalistów kon-
certem na jednej scenie ze słynnym brytyjskim 
klarnecistą Ackerem Bilkiem w roku 2008. Rok ten 
uważa się za początek festiwalu, a  ten po latach 
na dobre zagościł w rozległych przestrzeniach po-
znańskiego Starego Browaru. Po Ackerze Bilku na 
zaproszenie Piotra Soroki do Poznania przyjeżdżało 
wiele tradycyjnych zespołów z różnych stron świa-
ta – od Litwy, Niemiec, Estonii, Czech i Ukrainy po 

Poznań Old Jazz Festival

fot. Łukasz Nowak

POZNAN OLD JAZZ FESTIVAL
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Stany Zjednoczone. Jednak tym najbardziej dziś pa-
miętanym koncertem gwiazdy festiwalu był wy-
stęp Kenny’ego Balla. Nie brakowało także wytraw-
nych kobiecych jazzowych głosów, wśród których 
znalazła się m.in. nasza Krystyna Prońko oraz 
dwie amerykanki: Diane Davidson i Donna Brown. 
Świadkowie wspominają, że poznańska publicz-
ność entuzjastycznie przyjmowała koncerty wspo-
mnianych artystów.

Festiwalowi już tradycyjnie towa-
rzyszy Parada Nowoorleańska oraz 
koncerty edukacyjne dla dzieci w ra-
mach Małej Akademii Jazzu. Te dzia-
łania edukacyjne świetnie wpisują 
się w  dzisiejsze postrzeganie rados-
nego jazzu rodem z Nowego Orleanu 
jako najbardziej przystępnej formy 
jazzowego grania. Nic więc dziwnego, 
że Piotr Soroka włączył w  program 
poznańskiego festiwalu także propo-
zycje dla najmłodszych fanów jazzu.
Organizatorem Poznań Old Jazz Fe-
stival jest Wielkopolskie Stowarzy-
szenie Jazzu Tradycyjnego Dixie 
Club. �

Centralnym miejscem regularnych 
koncertów jazzowych w  Zielonej 
Górze od kilkunastu lat jest Piekar-
nia Cichej Kobiety. Klub powołali 
do życia Jerzy i Kamila Nowakowie. 
Stworzyli oni oryginalne miejsce, 
w  którym regularnie występują 
przede wszystkim gwiazdy polskie-
go jazzu. Zabytkowa Piekarnia na 
ulicy Fabrycznej to także przyjazne 
miejsce dla działań lokalnego śro-
dowiska muzyków. Częstym goś-
ciem na klubowej scenie jest m.in. 
zielonogórska formacja Yes4Jazz.

Zielonogórska Wiosna  
Jazzowo-Bluesowa
fot. Jerzy Malicki

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-28-poznan-old-jazz-festival-1
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-28-poznan-old-jazz-festival-or-piotr-soroka
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To właśnie w  tym miejscu naro-
dził się pomysł Zielonogórskiej 
Wiosny Jazzowo-Bluesowej. Po-
łączenie obu stylistycznych mu-
zycznych obszarów, jak wspomi-
na Jerzy Nowak, „wynikało z  ich 
wspólnych korzeni i  historycz-
nych związków”. Dobrze przyjęła 
to także klubowa publiczność, któ-
ra ceni sobie różnorodność ofer-
ty koncertowej. Pewnie dlatego za-
równo na koncertach bluesmana 
Romka Puchowskiego, jak i  swin-
gującego Stanisława Soyki z triem 
Wojtka Karolaka sala jest pełna po 
brzegi. 
Wśród artystów, którzy regular-
nie pojawiali się z  nowymi pro-
jektami w  programach Wiosny 
Jazzowo-Bluesowej, były najwięk-
sze postacie polskiego środowiska 
jazzowego. Wymienić tu należy 
m.in. Jana Ptaszyna Wróblewskie-
go, Zbigniewa Namysłowskiego, 
Przemka Dyakowskiego, Marka 
Napiórkowskiego, Wojciecha Pi-
lichowskiego, Adama Wendta, Ja-
nusza Strobla, Anny Gadt. Nie bra-
kowało także międzynarodowych 
muzycznych projektów z  udzia-
łem Carvin Jones Band, Miro-
slava Vitouša (z  Adamem Pie-
rończykiem), Siggy’ego Davisa 
(z zespołem Krzysztofa Pumy Pia-
seckiego) czy Scotta Henderso-
na (z  Krzysztofem Zawadzkim). 
Szczególnym gościem festiwalu 
był też kanadyjski trębacz Jacqu-

es Kuba Séguin, który w  ramach Jazzowej Wios-
ny w Zielonej Górze rozpoczął muzyczną przygodę 
z polskim środowiskiem muzycznym, prezentując 
swoje liczne artystyczne projekty.
W  ciągu ponad dekady artystycznych działań 
w ramach festiwalu nie brakowało także specjal-
nych projektów poświęconych Krzysztofowi Ko-
medzie (spotkanie Jana Ptaszyna Wróblewskiego 
i  Przemka Dyakowskiego) i  Zbigniewowi Seifer-
towi, z udziałem polskiej biografki artysty Anety 
Norek i skrzypka Mateusza Smoczyńskiego. Warto 
odnotować także inicjatywy wystawiennicze po-
święcone historii polskiego jazzu i  spotkania fil-
mowe.
Organizatorzy dbają o zaplecze wydawnicze w po-
staci okolicznościowych folderów i plakatów, przy-
gotowywanych specjalnie na każdą edycję zielo-
nogórskiego festiwalu. �

fot. Jerzy Malicki

ZIELONOGORSKA WIOSNA JAZZOWO-BLUESOWA

rozmowy w RadioJAZZ.FM: wtorki, godz. 17.00 | audycje: czwartki, godz. 17.00 | podcasty

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-29-zielonogorska-wiosna-jazzowo-bluesowa
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-29-zielonogorska-wiosna-jazzowo-bluesowa-or-jerzy-nowak
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Jazz w  Zakopanem w  festiwalowym formacie 
i z cyklem koncertów pod nazwą Wiosna Jazzo-
wa pojawił się w 2004 roku. To wtedy Europejska 
Unia Jazzowa włączyła do swojego grona Pol-
skę i  rozpoczęła się historia międzynarodowe-
go projektu United Europe Jazz Festival, w  któ-
rego skład wszedł również zakopiański festiwal. 
Dzięki temu w  stolicy Tatr zaczęli pojawiać się 
jazzmani z Węgier, ze Słowacji i z Czech.
W blisko 20-letnim okresie funkcjonowania im-
preza wzmocniła swoją markę i  stała się roz-
poznawalną atrakcją kulturalną na przełomie 
kwietnia i  maja. Marcin Kusy, od roku 2022 dy-

rektor artystyczny festiwalu, 
podkreśla, że czas trwania im-
prezy nie jest przypadkowy, bo 
„to doskonała okazja do włącze-
nia się w światowe obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Jazzu”. 
Lista artystów, którzy w  cią-
gu prawie dwóch dekad wystą-
pili na festiwalowej scenie, jest 
długa i  pełna nazwisk o  mię-
dzynarodowej renomie: Enrico 
Rava, Chris Barber, Nigel Kenne-
dy, Harriet Lewis, Caecilie Norbi 

Wiosna Jazzowa Zakopane

fot. Jerzy Malicki
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i  Lars Danielsson, Bennie Mau-
pin i  The Golden Gate Quar-
tet. A  to tylko niektóre postacie 
i jazzowe formacje z tych najważ-
niejszych. O  czołówce polskiego 
jazzu wspomnieć nie sposób, bo 
wystąpili w Zakopanem niemal… 
wszyscy polscy jazzmani.
Szczególny związek łączył festi-
wal z  zespołem Jazz Band Ball 
Orchestra i  jego szefem, menad-
żerem i  wydawcą w  jednej oso-
bie – Teofilem Lisieckim. Tolek, 
jak nazywali go przyjaciele, był 
inicjatorem jazzowych spotkań 
w  Zakopanem i  przez szereg lat 
ich dyrektorem artystycznym. 
Wspominał w  jednym z  wywia-
dów, że „Wiosna Jazzowa w Zako-
panem nawiązuje do historycz-
nych tradycji tego miejsca, bo 
w  końcu zakopiańskie Kalatów-
ki, w  których odbył się słynny 
pierwszy Jazz Camping w  roku 
1959, to dla historii polskiego 
jazzu miejsce kultowe”. Jazz Band 
Ball Orchestra obchodziła także 
na festiwalu swoje ostatnie okrą-
głe huczne jubileusze. 
Zakopiański festiwal do święto 
jazzu dla każdego. Z  jednej stro-
ny, jak mówi Marcin Kusy, „bu-
dujemy markę festiwalu dla eli-
tarnego słuchacza, elitarnej 
publiczności”, ale z  drugiej „ot-
wieramy się też na tego słucha-
cza mniej wyrobionego, któ-
ry słysząc o  koncercie Ewy Bem 
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WIOSNA JAZZOWA ZAKOPANE

(edycja 2022), przyjdzie po prostu posłuchać do-
brej, wartościowej muzyki”.
Wiosna Jazzowa Zakopane organizowana jest 
przez Miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum 
Kultury. �

fot. Jerzy Malicki

https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-30-wiosna-jazzowa-zakopane
https://archiwum.radiojazz.fm/polskafestiwalowa/jazzowa-polska-festiwalowa-30-wiosna-jazzowa-zakopane-or-marcin-kusy

