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Na parterze w sali hotelu „Sajgon” na ul. Wita Stwosza znajdował się niegdyś młodzieżowy klub
„Znicz”. Tutaj w latach 70-tych ze swoim zespołem teatru instrumentalnego wystąpił Ryszard
Gwalbert „Misiek”, grając na dwóch saksofonach. Miał specjalnie skonstruowany instrument, z altem i
tenorem przyspawanym do jednego ustnika, a nasz ówczesny pianista Juliusz Mazur grał na
fortepianie. Zaczął koncert, leżąc związany łańcuchami pod fortepianem, Misiek też był nieco
skrępowany jakimiś sznurami. W miarę grania wyzwalali się z tych więzów, co było jednocześnie
paralelą uwolnienia muzyki jazzowej z okowów starych schematów. Julek grał leżąc, później
wdrapywał się na fortepian, powoli odrzucając łańcuchy, aż wreszcie siadł i  zaczęło się prawdziwe
muzykowanie -  opowiada sławny wrocławski artysta Jerzy Skoczylas, współzałożyciel kabaretu
„Elita”, członek Rady Artystycznej Wrocławskiego Festiwalu Jazzowego „Jazz nad Odrą”,
przewodniczący Komisji Kultury i Nauki w Radzie Miejskiej.
 

Jerzy Skoczylas

 

- Nawet ja byłem przez jakiś czas jazzmanem. Był to czas, w którym zaczął się nurt free-jazzu, a

muzyka była na pograniczu szalbierstwa, czasami muzycy nie potrafili grać, więc robili różne cuda.
Wypożyczyliśmy instrumenty od znajomych jazzmanów i wystąpiliśmy w Teatrze Polskim jako zespół
free-jazz z zespołem „Svenska Flickvan” czyli „Szwedzka dziewczyna”. Zaczęliśmy trąbić, ja w
saksofon, Tadek Drozda w trąbkę. Janek Kaczmarek, Leszek Niedzielski na pozostałych instrumentach.
Trwało to dobre pół godziny, dopóki publiczność nie zorientowała się, że to zwykłe żarty – śmieje się
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znany satyryk. – Zresztą kabarety zawsze były blisko jazzu, bo muzycy myśleli abstrakcyjnie. Często
też byli pierwszymi recenzentami występów kabaretu. Jeżeli dobrze reagowali na występy, to znaczyło,
że gagi są dobre. Juliusz Mazur, który grał w zespole „Crash”, był pierwszym pianistą „Elity”. Dopiero
później grał z nami Włodzimierz Plaskota, wspomina Jerzy Skoczylas. W stanie wojennym graliśmy też
wiele koncertów z Ewą Bem, czy z Andrzejem Zauchą.

Ten najstarszy wrocławski festiwal jazzowy ma duże tradycje – tłumaczy Zbigniew „Levandek”
Lewandowski, wybitny wrocławski muzyk, perkusista i aranżer. Z festiwalem Jazz nad Odrą związany
już niemalże od 40 lat. Właśnie tutaj debiutował z zespołem Sami Swoi w 1972 roku. – Konkurs zawsze
był najważniejszą częścią Jazzu nad Odrą, opowiada “Levandek”. – Od lat kreuje młode talenty. W
czasie, gdy sam startowałem, przegląd cieszył się ogromną popularnością. Bardzo miło wspominam
konkursy, które odbywały się w dużym studiu Polskiego Radia. Zawsze była pełna sala, a publiczność
siedziała wszędzie. Na fotelach, pod ścianami, i oprócz tego na scenie, z tyłu za muzykami. Tam
dostawali się bardziej uprzywilejowani widzowie, ze specjalnym pozwoleniem do wejścia na scenę.
Dzięki temu możliwy był bliższy kontakt z żywo reagującą publicznością. To było niezwykłe –
wspomina. – Nawet, jeżeli nie grałem, uczestniczyłem w festiwalu i obserwowałem, co się dzieje.
Premiera mojego pierwszego septetu jazzowego także odbyła się na Jazzie nad Odrą.
„Levandek” współpracował z wrocławskimi super grupami jazzowymi lat 70-tych. Wielokrotnie
nagradzany na Jazzie nad Odrą. W 1996 i 1997 roku był dyrektorem artystycznym festiwalu.

 

Zbigniew „Levandek” Lewandowski

Przy „Jazzie” działam od wielu lat, wręcz od jego powstania – opowiada Jerzy Skoczylas. – W 1966 r.
jazz postrzegany był jako „zakazany owoc”. To przyciągało, a poza tym było w dobrym stylu. Na
jednym z koncertów finałowych Jazzu nad Odrą, który odbywał się w Hali Ludowej, przyszło ok. 5 tys.
osób. I nie na światową gwiazdę, ale po prostu dla polskich jazzmanów.
- Festiwal wydawał kiedyś swoją gazetkę, przy redagowaniu której my, kabareciarze, braliśmy udział.
Janek Sawka, znakomity rysownik, robił do tego niebanalne ilustracje. Pamiętam, że napisaliśmy
słownik instrumentów muzycznych, w którym opisane było, skąd wzięły się poszczególne
instrumenty, np. Susafon wymyśliła Zuza von SterliI, Niemka z rodu SterliIów. Było to ulotne pismo,
wydawane przez „Pałacyk”, więc nie przechodziło przez cenzurę, a my mogliśmy sobie pozwolić na
różne teksty, „z przymrużeniem oka”.
- Głównym powodem, dla którego teraz uczestniczę w organizacji festiwalu jest funkcja, jaką pełnię w
Radzie Miejskiej. Jestem takim „pomostem” między Radą Artystyczną i Urzędem Miejskim, który ma
wpływ na przyznawanie środków na wydarzenia artystyczne. Wspomagam festiwal organizacyjnie,
omawiamy m.in. kto ma go prowadzić i gdzie będą odbywać się koncerty – tłumaczy wrocławski radny.
Dzięki temu Rada Artystyczna JnO składa się nie tylko z fachowców, jazzmanów i muzyków, ale i osób
„z zewnątrz”, co niewątpliwie sprzyja obiektywnemu spojrzeniu.

Jazz nad Odrą to dla każdego wrocławianina święto jazzu – podsumowuje Artur Lesicki, lider
zespołu „Funky Groove”, który w tym roku oprócz koncertu i udziału w Big Bandzie na Gali Polskiego
Jazzu, bierze udział w pracach komisji kwalifikacyjnej do konkursu na indywidualność jazzową. – Na
festiwalu usłyszymy nowe nagrania mojego zespołu. Przez kilka lat każdy z nas realizował własne
przedsięwzięcia muzyczne. Teraz ponownie się zebraliśmy i stworzyliśmy ważny dla nas i
nietuzinkowy projekt – zapowiada.

 

Artur Lesicki
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Zbigniew Lewandowski na tegoroczny festiwal przygotował autorski program  „Free Bop Project”,
który zaprezentuje w kwartecie z Robertem Majewskim na trąbce. – Będzie to połączenie dwóch
gatunków jazzu, opowiada lider. „Free jazzu”, muzyki pełnej swobody, nie ujętej w żadne ramy, oraz
„bopowej ” tradycji i wyrafinowania. Zamierzamy zagrać muzykę bez ograniczeń, rozbić struktury,
znaleźć formę, którą można rozwinąć, swobodnie poszerzać.  Oczywiście będą też obowiązywać
pewne reguły, inaczej zapanowałaby anarchia, bo poza wszystkim cenię sobie porządek w muzyce,
tłumaczy „Levandek”. Chcę to uporządkowane i perfekcyjne bopowe  granie połączyć z rozwiązłością
free-jazzową . Będzie to bardzo optymistyczna muzyka, choć niełatwa w odbiorze. Wyzwanie zarówno
dla widza jak i muzyków.

Zbigniew Czwojda,  wieloletni członek Rady Programowej, juror konkursu na indywidualność
jazzową dodaje -  Jazz nad Odrą ma swoją markę i jednocześnie największą nagrodę dla młodych
twórców. W tym roku Prezydenta Wrocławia ufundował 25 tys. zł. Wyjątkowe jest to, że w konkursie
na „Indywidualność Jazzową” nagradzamy indywidualnie wykonawców, oddzielnie od zespołu. 
Oczywiście cały zespół również może zostać nagrodzony, jeżeli zobaczymy w nim potencjał na
przyszłość.

47. Wrocławski Festiwal Jazzowy „Jazz nad Odrą” już w dniach 2-6 marca 2011. (hLps://href.li/?hLp:
//www.wroclaw.pl/grube_ryby_nad_odra.dhtml)

Kinga Rękawiczna

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kulturalności, Różne, Wywiady i oznaczony tagami jazz, nad,

odrą. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
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