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WSTĘP 

 

 

Wybór tematu niniejszej pracy był dla mnie z pewnych względów 

oczywisty. Śląski Jazz Club to od najmłodszych lat miejsce dla mnie bardzo 

bliskie. To właśnie tutaj miałem pierwszy kontakt z muzykami jazzowymi oraz  

z publicznością, przed którą jako młody chłopak miałem możliwość 

występowania podczas jam-sessions.  

 Powiązania ze Śląskim Jazz Clubem mam także rodzinne. Jednym  

z członków-założycieli był mój dziadek Eugeniusz Rebol, a mój brat Wojciech 

Pieszka działa w obecnym zarządzie stowarzyszenia. Gliwice to moje rodzinne 

miasto, które chyba „od zawsze” tętniło jazzem, a Śląski Jazz Club to bez 

wątpienia serce śląskiego ruchu jazzowego.  

 Celem niniejszej pracy jest zrekonstruowanie wydarzeń, które budują 

historię Śląskiego Jazz Clubu. Było to często bardzo trudne z uwagi na ogromne 

braki w dokumentacji spowodowane m.in. pożarem siedziby stowarzyszenia. 

Większość faktów została odtworzona na podstawie wywiadów z ludźmi 

związanymi na przestrzeni lat ze Śląskim Jazz Clubem, do których udało mi się 

dotrzeć. Mieli oni decydujący wpływ na obecny kształt tej pracy. Korzystałem 

również w znacznej mierze z udostępnionego mi archiwum Śląskiego Jazz Clubu. 

 Z powodu dość często pojawiającego się błędu chciałbym w tym miejscu 

wyjaśnić, że Śląski Jazz Club nie jest klubem, a jego nazwa Śląski Jazz Club jest 

jedynie nazwą własną stowarzyszenia. Stowarzyszenia, które faktycznie było 

pierwszym w Polsce jazzowym stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym 

osobowość prawną. Działalność klubową Jazz Club rozpoczął dopiero w latach 

dziewięćdziesiątych, ze względu na trudności lokalowe w latach poprzednich.  

 Uważam, że tak chlubna historia, jaką Śląski Jazz Club może się 

poszczycić, zasługuje na opisanie. Wyrażam także nadzieję, że mimo iż czasy się 

mocno zmieniły i coraz trudniej o ludzi, którzy chcieliby pracować społecznie  
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i przeznaczać swój czas na bezinteresowną popularyzację muzyki jazzowej,  

to Śląski Jazz Club będzie istniał przez przynajmniej kolejnych 50 lat, znajdując 

godnych następców obecnych i byłych działaczy. 
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Rozdział I: 

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI 

 

 

 

I. 1. Przed zawiązaniem stowarzyszenia 

 

 

Gliwice, miasto charakteryzujące się sporym bogactwem kulturowym, 

bardzo wyraźnie odznaczyły się w historii rozwoju jazzu w Polsce. Stało się to  

w bardzo dużej mierze za sprawą powstania tuż po wojnie Politechniki Śląskiej, 

która to uczyniła z Gliwic siedzibę szeroko pojętego ruchu studenckiego. Bardzo 

ważnym elementem rozwoju i wzrostu zainteresowania muzyką było także 

powstanie w marcu 1945 roku przy ul. Sobieskiego 15 Instytutu Muzycznego  

im. Jana Ignacego Paderewskiego, pod koniec roku przeniesionego na  

ul. Kościuszki 381. To tutaj będą miały miejsce pierwsze przejawy ruchu 

jazzowego w powojennych Gliwicach. W mieście powstała także niedługo później 

Państwowa Operetka Śląska2, a także działająca przy ówczesnym Domu Kultury 

w latach 1948 – 1953 orkiestra symfoniczna prowadzona przez Zdenko Karola 

Runda. 

Za namową Marcina Kamińskiego, założyciela i dyrektora Instytutu 

Muzycznego, w Gliwicach osiedlili się Ludomir i Stefania Różyccy oraz Jerzy  

i Anna Żurawlewowie. To właśnie u Jerzego Żurawlewa, inicjatora i współtwórcy 

konkursów chopinowskich, uczył się młody Andrzej Kurylewicz, który w roku 

1951 udaje się do Krakowa aby rozpocząć studia w klasach Henryka Sztompki  

i Stanisława Wiechowicza. Kurylewicz później mocno zaznaczył swoją obecność 

na polskim i zagranicznym rynku jazzowym stając się chlubą krakowskiego 

                                                 
1 Przemianowany w 1951r. na Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, obecnie mieszczącą się przy ul. 
Wieczorka 6 
2 Obecnie Teatr Muzyczny w Gliwicach 



 6

środowiska jazzowego. Uczniami gliwickiego Instytutu byli również inni 

wyraźnie odznaczający się pianiści, m.in. Wiktor Kolankowski, a także nieco 

młodsi Jan Kwaśnicki i Tadeusz Kosiński, zwany później Errollem. 

W tym okresie działał już zespół Geni-Jazz, którego liderem był 

gliwiczanin Eugeniusz Rebol3, z zawodu protetyk stomatologiczny (cieszący się 

zresztą dużym uznaniem), a z zamiłowania pianista jazzowy. 

 
fot.1. Geni – Jazz, w składzie: (od lewej) Tadeusz Kaszyca, ?, Piotr Kołodziej, Henryk „Guliwer” Achtelik, 

Eugeniusz Rebol
4
 

 

W 1945 roku do Gliwic przyjechał ze Lwowa i osiedlił się także Andrzej 

Schmidt, później wybitny historyk jazzowy i wspaniały pedagog, a także dziekan 

Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  

w Katowicach, która to miała powstać kilkanaście lat później. W roku 1946 

Schmidt zakłada swój zespół o nazwie Sweet Jazz, w którym gra na fortepianie  

a jego brat Adam na perkusji. W skład zespołu wchodzą także: Zbigniew 

Wojciechowski – tp, acc, Marian Ślepecki – as, cl, vn, Jan Borkowski  - as, cl, 

Kazimierz Gogol – ts, cl oraz Marceli Dreżewski – b. Jak wspomina lider: „O 

bopie, Parkerze i Gillespiem nie mieliśmy zielonego pojęcia. W uszach i sercu 

mieliśmy brzmienie big bandu Glenna Millera  („Serenadę w Dolinie Słońca” 

widzieliśmy jeszcze we Lwowie) i chciałem koniecznie sam coś takiego grać  

i przeżywać.”5 Za przyzwoleniem dyrektora Marcina Kamińskiego w jednej z sal 

                                                 
3 Większość źródeł podaje błędne nazwisko Rybol, które prawdopodobnie powstało przez fonetyczny zapis 
niemieckiego pierwowzoru Rebohl, jednak prawidłowo spolszczone nazwisko powinno brzmieć Rebol. 
4 Z prywatnych zbiorów Ireny Rebol 
5 Andrzej Schmidt Moja zabawa w jazz 1946 – 1951 (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury Studentów PRL, 
Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 5 
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Instytutu Muzycznego odbywały się próby zespołu. Sweet Jazz grał głównie na 

wieczorkach tanecznych, balach karnawałowych i zabawach. Dużym sukcesem 

zespołu był koncert utworów Duka Ellingtona, który miał miejsce w kwietniu 

1948 roku w jednej z sal Instytutu Muzycznego. Był to jeden z pierwszych 

koncertów o charakterze edukacyjnym, a prawdopodobnie pierwszy 

monograficzny koncert jazzowy w Polsce. Podobnymi dokonaniami mogły się 

tylko poszczycić kluby jazzowe YMCA w Warszawie i w Krakowie. Program 

koncertu tworzyło kilkanaście utworów Ellingtona w opracowaniach lidera. 

W 1948 roku, w Ośrodku Szkolenia Zawodowego przy ul. Łabędzkiej 

powstaje zespół instrumentalny założony i prowadzony przez Zygmunta 

Jaworskiego, który świeżo osiedlił się w Gliwicach. Poznaje wtedy Andrzeja 

Schmidta i już we wrześniu następnego roku zakłada wraz z nim Septet 

Jaworskiego i Schmidta. W zespole grali głównie młodzi wychowankowie 

Jaworskiego, „bezwzględnie mu posłuszni”, jak wspomina Andrzej Schmidt. 

Tylko dwaj muzycy to członkowie byłego „Sweet Jazzu”. Skład septetu to: 

Henryk Bless – tp, Zygmunt Imielski – cl, as, acc, Jan Borkowski – cl, as, 

Zygmunt Jaworski – cl, ts, tb, Adolf Buss – g, Andrzej Schmidt – p, voc, Leonard 

Domagalski – dr. Zespół szybko zdobył uznanie i został zatrudniony w najbardziej 

eleganckim gliwickim lokalu, w restauracji Myśliwska. Grał tam krótko, by  

w sierpniu 1949 roku powrócić do planów koncertowych. Niebawem powstał 

chórek męski na wzór The Modernaires (występujących obok big bandu Glenna 

Millera w filmie Serenada w Dolinie Słońca). Wiktor Kolankowski skompletował 

kwartet wokalny w składzie: Bogusław Jarzyński, Maciej Kruszka, Eugeniusz 

Mocny i on sam. Na miejsce Kolankowskiego niedługo później przyszedł Andrzej 

Kurylewicz. Zaraz potem powstał tercet żeński: Marysia Schmidt (siostra 

Andrzeja), Jadzia Zalesińska i Rita Sak. Na specjalne okazje zespół był 

powiększany do dziesięciu osób, a solistką była Hanka Raczyńska.6 Niestety 

sytuacja polityczna zmieniła się na tyle, iż jazz został uznany za wytwór „gnijącej 

kultury imperializmu” i musiał zejść do podziemi. Kluby były likwidowane  

a zespoły albo zawieszały działalność, albo trwały na zasadzie kompromisu  

                                                 
6 Tamże, s. 11 
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z obiegową muzyką taneczną, niejako ukrywając swoje zamiłowania do jazzu. 

Taką drogę wybrał Septet Jaworskiego i Schmidta, ale też nie do końca, okazało 

się bowiem, że przy dobrym kamuflażu dało się sporo przemycić i grać koncerty 

w dużej mierze jazzowe a jednak „legalnie”. Zwrócili się oni wtedy z formalną 

prośbą do Związku Pracowników Sztuki i Kultury w Katowicach o patronat nad 

septetem i dwiema grupami wokalnymi. Zdeklarowali wówczas chęć organizacji 

koncertów dla świata pracy. Nie było wtedy mowy o jazzie, trzeba było używać 

nieprecyzyjnego określenia „muzyka rozrywkowa”. Ale udało się. Zespół 

przygotował dwa pełne programy koncertów pod nazwą Audycje Muzyki 

Rozrywkowej. Andrzej Schmidt wspomina: „Z estrad Domów Kultury Chorzowa, 

Wirka, Zabrza, Siemianowic, rozbrzmiewali Ellington, Gershwin, Cole Porter, 

Jerome Kern, Irving Berlin, Glenn Miller, Harry Warren, Vincent Youmans, 

przeplatani Dunajewskim, Frimlem, Mokrousowem i innymi „środkami 

ochronnymi”.
7 W programach koncertów przeważały standardy jazzowe ukryte 

często pod zmienionymi tytułami, a także kompozycje obu liderów.  

Dla wielu młodocianych adeptów sztuki jazzowej, taki koncert bywał 

wielkim przeżyciem. Wspomniany już Jan Kwaśnicki tak pisze o tzw. audycji  

w ramach umuzykalnienia, którą jeszcze jako uczeń miał okazję zobaczyć: 

„Na estradę weszli muzycy, nasz pan dyrektor zapowiedział że odbędzie się 

„audycja w ramach umuzykalniania”, następnie orkiestra zaczęła grać. Moje  

z natury długie uszy wydłużyły się natychmiast jeszcze bardziej, albowiem bardzo 

było piękne to co grali. Za chwilę od fortepianu wstał drobniutki, szczuplutki pan, 

podszedł do mikrofonu i powiedział że był to fragment „Błękitnej Rapsodii” 

amerykańskiego kompozytora George’a Gershwina, którym to fragmentem zespół 

zawsze swoje audycje rozpoczyna. Wywołało to dreszczyk emocji, ponieważ nie 

byliśmy już tacy głupi i poczuliśmy, że oto, jakimś psim swędem, mamy okazję 

pokosztować zakazanego owocu w pełnym majestacie legalności. W radiu, czy 

przez głośniki na ulicach takiej muzyczki się nie uświadczyło. Wtedy już wyraźnie 

„szkodziła ona na socjalizm”. A tu pan mówi, wprawdzie nie o jazzie, tylko  

o „amerykańskiej muzyce ludowej”, orkiestra gra tak, że nóżki same się ruszają... 

                                                 
7 Tamże, s. 12 
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Dyrektor nie tylko nie wyrzuca ich z estrady, ale jeszcze sam słucha... Dziwna 

sprawa. Koncert ten zrobił na mnie ogromne wrażenie; jakby odsłoniła się jakaś 

kurtyna.”
8 

Jan Kwaśnicki przybył do Gliwic ze Lwowa, gdzie od młodych lat uczył 

się gry na fortepianie. Naukę kontynuował w Gliwickim Instytucie Muzycznym  

u Jerzego i Anny Żurawlewów, którzy po przeprowadzce do Warszawy przekazali 

go w ręce prof. Elżbiety Zakrzewskiej. Kwaśnicki już jako uczeń dał się zauważyć 

jako bardzo obiecujący pianista klasyczny. Jednak jego ojciec wymarzył sobie, że 

syn będzie inżynierem, więc zaraz po maturze Jan Kwaśnicki zdał egzaminy na 

Politechnikę, gdzie został przyjęty. Początkowo próbował połączyć pasję ze 

studiami, jednak pod koniec pierwszego roku, przy natłoku zajęć związanych  

z Politechniką, dał za wygraną i zrezygnował z dalszej nauki muzyki w instytucie. 

Ale nie odpuścił jazzu, który już wtedy także coraz mocniej odciągał go od 

muzyki klasycznej. Spotykał się z kolegami, szkolił swój warsztat i poszerzał 

wiedzę na temat grania jazzu. Razem z Markiem Szymaszkiewiczem, który uczył 

się wtedy gry na gitarze, i z Marianem Szpruchem, który grał na perkusji, szukali 

jakiejś sali na próby. Udało im się znaleźć takie miejsce w auli szkoły zawodowej 

przy ul. Barlickiego w Gliwicach9, w której dzięki jej dyrektorowi i wujkowi 

Mariana Szprucha w jednej osobie, mogli grać popołudniami, gdy szkoła była już 

pusta. Niebawem zaczęli tam przychodzić inni muzycy, bywał tam m.in. Tadeusz 

Kosiński, Henryk Achtelik i Eugeniusz Rebol. Wszyscy ci miłośnicy jazzu mieli 

już niebawem stać się założycielami Śląskiego Jazz Clubu.   

Muzycy przenieśli się później do prywatnego mieszkania dyrektora tej 

szkoły, który pozwolił im przenieść się do siebie po tym, jak zostali wyrzuceni  

z auli szkolnej za „panienki i wódeczkę”10. W auli jak i w mieszkaniu dyrektora 

powoli tworzył się zespół Kosińskiego i Kwaśnickiego Medium, który grał już 

mniej w oparciu o aranżacje, a bardziej się opierał na zdolnościach 

improwizatorskich jego członków. W skład kwintetu, powstałego ostatecznie  

                                                 
8 Jan Kwaśnicki (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 20 - 21 
9 Obecnie siedziba Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach 
10 Jan Kwaśnicki (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 25 
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w 1953 roku, wchodzili: Tadeusz Kosiński – acc, Jan Kwaśnicki – p, Marek 

Szymaszkiewicz – g, Stanisław Otałęga – b i Ryszard Szumlicz – dr11 (który 

ostatecznie zastąpił Mariana Szprucha na perkusji)12.  

 
fot. 2. 1953 – Kąpielisko Leśne w Gliwicach – koncert Medium Quintet. Od lewej: Stanisław Otałęga, 

Marek Szymaszkiewicz, Ryszard Szumlicz, Tadeusz Kosiński, Jan Kwaśnicki
13

 

 

Niezależnie od działalności Medium, Kosiński, który nieco cierpiał, że 

musiał grać na akordeonie (stanowisko pianisty w Medium było już zajęte przez 

Jana Kwaśnickiego) tworzy w 1954 roku własny zespół dixielandowy. Gra w nim 

m.in. perkusista Adam Jędrzejowski, który w tym czasie był studentem 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  

W 1955 roku Medium wyjeżdża sezonowo „grać w lokalu” – w lipcu 

zespół występuje w Ustroniu w normalnym składzie, a w sierpniu, podczas 

występów w Wiśle, miejsce Otałęgi zajmuje Witold Kujawski, który przyjechał na 

zaproszenie Kwaśnickiego. Był on kontrabasistą zespołu Melomani, osobą  

z dużym doświadczeniem a także z licznymi znajomościami. Dla muzyków 

Medium współpraca z Kujawskim była  dużym wyróżnieniem.  

Podczas pobytu w Wiśle członkowie Medium poznają muzyków grających 

w sąsiednim lokalu Zdrojowa, dobrych znajomych Witka Kujawskiego; byli to 

m.in. pianista - samouk Zbigniew Choroszowski, oraz saksofonista i klarnecista 

Staszek Przybylski. 

                                                 
11 Wywiad z Andrzejem Schmidtem z dnia 15 marca 2009 roku 
12 Jan Kwaśnicki (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 26 
13 „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr 
STG, Gliwice 1987 
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Kujawski podsuwa wówczas kolegom pomysł zorganizowania wielkiego 

spotkania jazzmanów z całego kraju w Zabrzu. Były tam na to dobre warunki - 

duża sala, fortepian i co najważniejsze – przychylny kierownik. Mgr Jan 

Piotrowski, bo o nim mowa, niedawno powołany przez Dyrekcję Huty (na 

wniosek ZG-ZZH w Katowicach) na stanowisko kierownika ZDK okazał się 

wspaniałym człowiekiem. Była to osoba, która bezpośrednio i chyba najbardziej 

przyczyniła się do stworzenia i rozwoju środowiska jazzowego na Śląsku. Jan 

Kwaśnicki wspomina, że mgr Piotrowski przywitał ich jak starych znajomych  

i już po pierwszej próbie powiedział: „Kochani, przerobimy ten dom kultury na 

taką melinę jazzową, że wszystkim oko zbieleje.”
14

  

Zespół Medium został przyjęty pod skrzydła ZDK a ich opiekunem stała 

się Maria Skrzyniarzówna, instruktor artystyczny. Podpisano z muzykami umowę 

regulującą stosunki między nimi a kierownictwem ZDK, a także m.in. zasady 

użytkowania instrumentów muzycznych, które były własnością ZDK. 

Kierownikiem Zespołu Jazzowego został Tadeusz Kosiński, zwany przez 

przyjaciół Errollem, który za zgodą reszty grupy był upoważniony do 

reprezentowania zespołu wobec kierownika ZDK i na zewnątrz. 

Początkowo działalność zespołu polegała na doborze potrzebnych 

muzyków i doskonaleniu warsztatu. Skład orkiestry był wówczas następujący: 

Tadeusz Kosiński - kierownik muzyczny, Jan Kwaśnicki - p, Janusz Łoś - b, 

Ryszard Szumlicz - dr, Marek Szymaszkiewicz – bj, g, Helmut Kuberek – tp, crn, 

Stanisław Gwoździowski – ts, cl. 

Niedługo później odbył się pierwszy koncert w Zabrzu. Wystąpił zespół 

„Medium Quintet” oraz artyści Domu Kultury Huty Zabrze, a wśród nich 

Czesława Łozińska, która rok później była już żoną Jana Kwaśnickiego. Zresztą 

nie tylko Kwaśnicki znalazł żonę pośród artystów Domu Kultury. Również 

Tadeusz „Erroll” Kosiński poślubił Marysię Skrzyniarzównę, a Tadeusz „Tabor” 

Tabeński Jadzię Dmytryszyn.15 

                                                 
14 Jan Kwaśnicki (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 28 - 30 
15 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=10 22 II 2009 
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Prace nad ogólnopolskim Jam-Session (wydarzenie to nazywano także 

Zabrskimi Zaduszkami Jazzowymi) ruszyły pełną parą. Taka impreza miała już 

miejsce w 1954 roku w Krakowie, ale jednak nie miała tak dużego rozmachu. Mgr 

Piotrowski musiał jakoś przekonać przełożonych, że musi zamknąć na dwa dni 

Dom Kultury, by odbyła się tam impreza zamknięta, lecz jak to zrobił pozostaje 

tajemnicą. Kujawski i Kwaśnicki wysłali ponad sześćdziesiąt imiennych 

zaproszeń do muzyków z całej Polski. Dzięki Witkowi Kujawskiemu udało się do 

większości dotrzeć. Swój przyjazd potwierdzili prawie wszyscy, z wyjątkiem 

kilku osób (między innymi Krzysztof Komeda Trzciński bardzo przeprosił, że nie 

może przyjechać, bo właśnie zdawał dyplom na Akademii Medycznej). Henryk 

Choliński, Jan Kwaśnicki, Tadeusz Kosiński, Zygmunt Wichary i Witold 

Kujawski rozprowadzali zaproszenia dla słuchaczy, także imienne. Zaproszenia 

były płatne, gdyż trzeba było pokryć koszty podróży muzyków.  

1 listopada 1955 roku salę Domu Kultury w Zabrzu wypełniło ponad 

ośmiuset słuchaczy, a występowało około czterdziestu muzyków. Grali wtedy 

między innymi Alojzy Tomys – ts, Stanisław Lic –fl, cl, Andrzej Kurylewicz – p, 

Wanda Warska – voc, Jerzy Chromik – b, Piotr Kott – tp, crn Jerzy Nierstajn – bj, 

b, Tadeusz Tabeński – g. Zaduszki otworzył Redaktor Naczelny Trybuny 

Robotniczej Wiktor Kryszczukajtis słowami: „Już wielki Szekspir przewidział 

nadejście ery jazzu mówiąc TO BE OR BOP TO BE!”
16  

 
fot.3. Twórcy Zabrzańskich Zaduszek Jazzowych – 1955 (w okularach - mgr Jan Piotrowski)

17
 

 

                                                 
16 Wywiad z Janem Kwaśnickim z dnia 17 lutego 2009 roku 
17 „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr 
STG, Gliwice 1987 
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Świadkowie tego wydarzenia wspominają, iż była to impreza bardzo udana. 

Wręcz za bardzo... gdyż jak wspomina Jan Kwaśnicki – mgr Piotrowski osobiście 

pomagał wkładać co bardziej zmęczonych uczestników do wagonów, każdego 

obcałowywał na pożegnanie i krzyczał: „Udało się! Udało się!”.18 Zabrskie 

Zaduszki Jazzowe, które odbyły się jesienią 1955 roku, okazały się być doskonałą 

zapowiedzią powstania już w następnym roku Śląskiego Jazz Clubu z siedzibą  

w Zabrzu.  

Nieco inną wersję wydarzeń podaje sam Jan Piotrowski. W swoim liście do 

Henryka Cholińskiego, napisanego w latach 80-tych, spisuje swoje wspomnienia 

dotyczące początków istnienia Śląskiego Jazz Clubu. Zdecydowanie chłodniej, 

aczkolwiek bardzo życzliwie, opisuje swoje pierwsze spotkanie z młodymi 

muzykami, którzy przyszli do niego i zadeklarowali chęć współpracy z placówką 

Kulturalno - Oświatową w Zabrzu. Piotrowski pisze, iż był raczej uprzedzony do 

popierania prądów muzycznych płynących z Zachodu, a tym bardziej - z USA. 

Jednak po zwołaniu narady ze współpracownikami i przekonany ich 

jednomyślnością podjął decyzję o przyjęciu ich w skład zespołów ZDK jako 

zespół muzyki nowoczesnej, uprawiający jazz. Decyzję tę podjął na własną 

odpowiedzialność i postanowił nie zawiadamiać o tym dyrekcji, ani Rady 

Zakładowej, która nadzorowała działalność ZDK. Jego współpracownikami byli 

wówczas: Maria Skrzyniarz – instruktor artystyczny, Jadwiga Dmytryszyn – 

bibliotekarka, Dorota (nazwiska nie potrafił sobie przypomnieć) - instruktor k.o., 

i Teodor Szuluk – gospodarz ZDK.19  

 Rozbieżności występują także przy opisie wspomnianego już Jam–session. 

Piotrowski pisze, iż nie mógł osobiście w nim uczestniczyć, gdyż musiał wyjechać 

wtedy do Warszawy na cmentarz wojskowy. Podaje także inne nazwisko 

redaktora Trybuny Robotniczej, choć przyznaje, że sam do końca nie pamięta czy 

Dutkowski, czy Dutkiewicz.20 

                                                 
18 Jan Kwaśnicki (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 32 
19 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=10 22 II 2009 
20 Tamże 
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 Po tym jak Trybuna Robotnicza odnotowała pierwsze Jam-Session na 

Śląsku, pisząc, że impreza zaduszkowa odbyła się w: „Katakumbach 

Związkowego Domu Kultury Huty „Zabrze”, a jej uczestnicy muzykowali  

w oparach alkoholu”, dyrektor Jan Piotrowski został wezwany do dyrekcji Huty  

z prośbą o wyjaśnienia. Jak sam to opisuje, stwierdził, że: „Do urządzenia „Jam-

Session” namówił kierownictwo ZDK – redaktor Dutkowski z Trybuny 

Robotniczej w Katowicach! Jakoś nikomu z dyrekcji nie przyszło do głowy, żeby 

moje oświadczenie sprawdzać w redakcji „Trybuny…”, bowiem towarzysz Teodor 

Szuluk potwierdził, że redaktor Dutkowski uczestniczył osobiście w owym „Jazz 

Session”… i to wystarczyło.”
21 

W każdym razie w trakcie Jam-Session nawiązanych zostało dużo 

znajomości i kontaktów, dzięki którym zespół Medium (lub też Medium Quintet, 

bo i taka nazwa funkcjonowała) został zaproszony na koncert do Warszawy. 

Impreza odbyła się na początku roku 1956, w sali Akademii Medycznej przy  

ul. Oczki. Z zespołem jako solistka występowała wtedy Danuta Marczycka. 

Zespół zyskał bardzo dobre recenzje krytyków, którzy porównywali go do 

słynnego kwintetu George’a Shearinga. W ten sposób, w innych miastach Polski, 

zwłaszcza w Krakowie i w Warszawie, zaczęto zauważać coraz prężniej 

działający śląski ośrodek jazzowy. 

Zespół Medium Quintet już niebawem zakończył swoją działalność, a stało 

się to z kilku powodów. Jednym z nich było to, iż w zespole było zdecydowanie 

za ciasno dla dwóch pianistów. Ponadto Kosiński, z racji tego, że muzyka była 

jego jedynym źródłem dochodów, chciał przejść na pełne zawodowstwo, podczas 

kiedy Kwaśnicki studiował na Politechnice, i miał inny zawód (był inżynierem 

budowlanym). Do rozpadu Medium mocno przyczyniła się również pewna osoba, 

która została zatrudniona przez zespół do organizowania koncertów. Człowiek ten 

okazał się być zwykłym hochsztaplerem i organizował koncerty innych muzyków, 

często nie umiejących grać, wspierając się już znaczącą marką nazwisk zespołu 

Medium. Problem stał się na tyle znaczący, że mgr Piotrowski dał ogłoszenie do 

                                                 
21 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=10 22 II 2009 
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gazety zaczynające się od słów: „Nie pertraktować z oszustem...”.22 Po tych 

incydentach zespół zagrał jeszcze parę koncertów, między innymi w Zakopanem, 

ale jego członkowie zaczęli coraz częściej grać w oddzielnych składach. W ten 

sposób zakończyła się działalność śląskiego zespołu o którym czasopismo Jazz 

pisało: „Była to pierwsza próba nowoczesnego jazzu w Polsce, w zestawie: gitara 

elektryczna, akordeon i sekcja rytmiczna.”
23 

 

 

 

I. 2. Zawiązanie stowarzyszenia 

 

 

 Nastał rok 1956, do grupy muzyków którzy już działali przy Domu Kultury 

w Zabrzu dołączyli teoretycy i miłośnicy jazzu z Gliwic, byli to m.in. Henryk 

Choliński i Wiesław Kwasek.24 To oni postanowili założyć stowarzyszenie i tak 

oto 19 października tego roku miało miejsce zebranie konstytucyjne Śląskiego 

Jazz Clubu, które odbyło się w lokalu Związkowego Domu Kultury Huty 

„Zabrze” przy ul. Powstańców 14. Na zebranie przybyło piętnastu członków 

założycieli, a byli to: Jan Piotrowski, Henryk Choliński, Tadeusz Kosiński, Jan 

Kwaśnicki, Maria Skrzyniarz, Władysław Folwarczny, Henryk Achtelik, Ryszard 

Siomkajło, Janusz Łoś, Wiesław Kwasek, Ryszard Szumlicz, Tadeusz Tabeński, 

Eugeniusz Rebol, Janusz Zamojski, Romuald Kochanowski. Na zebraniu został 

wybrany pierwszy skład zarządu, który wyglądał następująco:  

Jan Piotrowski – prezes 

Henryk Choliński – sekretarz 

Maria Skrzyniarz – skarbnik 

Tadeusz Kosiński – członek zarządu 

Jan Kwaśnicki – członek zarządu 

                                                 
22 Jan Kwaśnicki (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 33 
23 Ci na których liczymy - Tadeusz „Erroll” Kosiński (w:) „Jazz” nr.5/35, 1959 r. s. 10 
24 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=7, 23 II 2009 
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Dzięki staraniom mgr. Piotrowskiego, który był również magistrem 

prawa25, dzięki ojcu Tadeusza Kosińskiego, który także był prawnikiem26, a także 

dzięki pomocy zaprzyjaźnionego redaktora Trybuny Robotniczej udało się 

stworzyć i zatwierdzić statut stowarzyszenia, który, co warto zaznaczyć, był 

pierwszym statutem stowarzyszenia jazzowego w Polsce.27 

 Wszystkich piętnastu członków podpisało odpowiedni wniosek, który 

wysłano następnie do Prezydenta WRN (Wojewódzkiej Rady Narodowej)  

w Katowicach. Po pewnym czasie z Katowic odesłano pozytywną decyzję 

stwierdzającą, że Śląski Jazz Club Województwa Katowickiego w Zabrzu został 

wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków Prezydium Wojewódzkiej Rady 

Narodowej pod nr 1133. 

 Wkrótce zamówiono legitymacje członkowskie oraz okrągłą pieczęć 

stowarzyszenia. Mgr Piotrowski, który jako prezes posiadał legitymację nr 1 

wspomina, że pod zdjęciem osobistym był wydrukowany „wyciąg ze statutu” 

dotyczący treści par. 5. statutu, zatytułowanego Obowiązki Członków 

Stowarzyszenia. Brzmiał on: „Każdy członek Clubu zobowiązany jest w miarę 

swych sił i zdolności przyczyniać się do realizacji zadań stowarzyszenia przez 

czynny udział w pracach stowarzyszenia, jego zebraniach i produkcjach 

artystycznych, oraz przez propagowanie kultury muzycznej, jej współczesnych 

kierunków, a muzyki jazzowej w szczególności”.
28

 

 Pierwszą siedzibą Śląskiego Jazz Clubu był Dom Kultury Huty „Zabrze”; 

pozostał nią aż do roku 1958, kiedy to SJC przeniósł się do Gliwic, gdzie istnieje 

do dnia dzisiejszego.  

  

  

 

 

 

                                                 
25 Jan Kwaśnicki (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego (w:) „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 32 
26 Wywiad z Tadeuszem „Errollem” Kosińskim z dnia 27 lutego 2009 roku 
27 Wywiad z Janem Kwaśnickim z dnia 17 lutego 2009 roku 
28 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=10 22 II 2009 
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I. 3. Pierwsza działalność 

 

 

 Od samego początku istnienia, Śląski Jazz Club rozwinął bardzo ożywioną 

działalność. Jan Piotrowski, ówczesny prezes, opisuje to na łamach miesięcznika 

Jazz w stałej rubryce Z Życia Jazz-klubów: „Po wielu trudach i staraniach 

doprowadziliśmy wreszcie do zarejestrowania Śląskiego Jazz-Clubu... W czasie 

tego półrocza zorganizowaliśmy 33 koncerty i jam-sessions z udziałem zespołu 

„Drążek i 5-ciu” z Krakowa, Tadeusza Kosińskiego z Gliwic, oraz poszczególnych 

instrumentalistów z zespołów jazzowych biorących udział w gliwickich 

Juwenaliach. Zebrania członków klubu odbywają się dwa razy w miesiącu.  

W chwili obecnej zrzeszamy 36 członków rzeczywistych i kilkakrotnie większą 

liczbę sympatyków.”
29  

 Tadeusz Kosiński, który wówczas pełnił funkcje kierownika muzycznego, 

pod patronatem SJC tworzy w Zabrzu składy big-bandowe, dixielandowe  

i be-bopowe, do których zaprasza muzyków także z innych miast i rozpoczyna 

intensywną działalność koncertową, promując tym samym Śląski Jazz Club. 

Nawiązywał on wtedy liczne kontakty ze środowiskami jazzowymi w Krakowie, 

w Łodzi, w Poznaniu czy w Gdańsku. Latem 1957 roku orkiestra jazzowa 

Śląskiego Jazz Clubu pod kierownictwem Tadeusza Kosińskiego została 

zaproszona do wzięcia udziału w Festiwalu Jazzowym, zorganizowanym w Hali 

Stoczni Gdańskiej w Gdańsku – Wrzeszczu. Została wspaniale przyjęta i zyskała 

bardzo dobre recenzje. Zespół wystąpił wówczas w dwóch składach. Skład 

dixielandowy: Tadeusz Kosiński – p, Janusz Łoś – b, Ryszard Szumlicz – dr, Piotr 

Kott – tp, crn, Stanisław Gwoździowski – ts, cl, Stanisław Zieliński – tb. Skład be-

bopowy: Jan Kwaśnicki – p, Ryszard Szumlicz – dr, Janusz Łoś – b, Jerzy 

Niersztain – g, Stanisław Gwoździowski – cl, fl, Helmut Kuberek – tp, Stanisław 

Zieliński – tb, crn. 

Wydział Kultury Zarządu Głównego ZZH (Związku Zawodowego 

Hutników), którym wówczas kierował Zbigniew Pisku, bardzo wysoko ocenił 

                                                 
29 Jan Piotrowski Z Życia Jazz-klubów (w:) „Jazz” nr 7, Kraków 1957, s. 2 
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występ zespołu Tadeusza Kosińskiego na Festiwalu Jazzowym w Gdańsku. Na 

jednej z narad Związku Zawodowego Hutników zaproponował mgr. 

Piotrowskiemu opracowanie programu artystycznego z udziałem zespołu 

jazzowego, w celu wykonywania koncertów w domach wczasowych i sanatoriach 

w całej Polsce. Pomysł został z entuzjazmem przyjęty przez zespół oraz przez 

instruktorów Domu Kultury. Szybko został sporządzony projekt programu 

muzyczno - rozrywkowego, który został przyjęty przez Wydział Kultury ZZH. 

Wkrótce odbyła się dwumiesięczna trasa koncertowa po Polsce. Jan Piotrowski 

nawiązał wówczas bliższą znajomość ze Zbigniewem Pisku, który odtąd 

niejednokrotnie pomagał przezwyciężać różne kłopoty finansowe, związane  

z kupnem nowego sprzętu, lub opłacenia pobytu zespołu w miejscach ich 

nadprogramowych koncertów. 

Za sprawą Zbigniewa Pisku Piotrowski nawiązał kontakty, dzięki którym 

orkiestra jazzowa Śląskiego Jazz Clubu miała mieć możliwość bardzo 

atrakcyjnego wyjazdu na Węgry. Do wyjazdu nigdy nie doszło, ale z myślą o nim 

zespół przygotował program, do którego udało się pozyskać nowych muzyków.  

W miejsce Czesławy Łozińskiej i Elżbiety Łuczak, które z różnych względów 

musiały opuścić szeregi zespołu jazzowego, weszło żeńskie trio wokalne, w skład 

którego wchodziły Alicja Janowska oraz Izabela i Danuta Skrybant. Udało się 

także zdobyć solistkę  Danutę Marczycką oraz doskonałego perkusistę Adama 

Jędrzejowskiego, z zawodu inżyniera energetyka. W nowym składzie zespół 

zagrał kilka koncertów na Dolnym Śląsku zyskując sobie bardzo dobre opinie.30 

W 1958 roku Piotrowski wyjeżdża do Warszawy31, a Jazz Club przyjmuje 

propozycje ZSP (Zrzeszenie Studentów Polskich) przy Politechnice Śląskiej, która 

oferuje stowarzyszeniu lokal w Gliwicach, w studenckim klubie Spirala. Zmienia 

się także zarząd Jazz Clubu, a stanowisko prezesa obejmuje Jan Kwaśnicki. Jako 

prezes działał niedługo, bo niewiele ponad rok, gdyż uważał, że jako muzyk 

powinien koncentrować się na działalności koncertowej, a nie działać jako 

organizator czy prelegent. Zgodził się jednak przyjąć tę posadę z uwagi na trudny 

                                                 
30 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=10 10 III 2009 
31 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=7 11 III 2009 
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okres przejściowy. Jazz Club skupia się bardziej wówczas na działalności 

popularyzatorskiej. Henryk Choliński prowadzi cykliczne prelekcje połączone  

z prezentacją jazzowych nagrań (niedługo potem stał się jednym z najbardziej 

znanych i cenionych kolekcjonerów nagrań jazzowych w Polsce). Prelekcje 

odbywały się pod nazwą Czwartki Jazzowe, a ich miejscem był klub Spirala.32 

Prelegentami byli także Jan Kwaśnicki i Czesław Gawlik.  

 
fot. 4.Fragment oryginalnego zeszytu Henryka Cholińskiego, dotyczący tematów pierwszych prelekcji

33
 

 

Jazz Club otwiera w 1959 roku swoją filię w Rybniku, którą opiekuje się 

odtąd przez sześć następnych lat Czesław Gawlik – pianista, wibrafonista, 

kierownik swojego zespołu i nieoceniony popularyzator jazzu.34 Od tego czasu 

większość gliwickich koncertów, jam-sessions i prelekcji była powtarzana  

w Rybniku. W tym samym czasie działa już w Gliwicach wielki miłośnik jazzu 

                                                 
32 Wywiad z Janem Kwaśnickim z dnia 17 lutego 2009 roku 
33 Archiwum SJC 
34 Wojciech Bronowski Fascynacja in blue... em-ART., Rybnik 2002 
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Marcin Piętka, który po Janie Kwaśnickim objął funkcję prezesa Stowarzyszenia 

Śląski Jazz Club, i piastował ją przez następne 3 lata.35 W tym okresie pojawił się 

w gliwickim środowisku jazzowym przyszły prezes Jazz Clubu Mieczysław 

Osiadły36, który miał już niebawem bardzo znacząco wpływać na rozwój i kształt 

Śląskiego Jazz Clubu przez najbliższe 30 lat. Zetknął i zaprzyjaźnił się w tym 

czasie z takimi osobami jak Jan Kwaśnicki, Rysiek Seredyński, Janusz 

Prynkiewicz, Adam Jędrzejowski, Maciek Ropski, Romek Marmol i Wojtek 

Pszoniak (później znany aktor który uczył się wówczas gry na saksofonie 

altowym). W 1961 roku Osiadłego przyjęto do sekcji muzyków Rady Uczelnianej 

ZSP klubów Spirala i Gwarek. Zaczął się tam uaktywniać organizacyjnie, nie był 

jeszcze wówczas zdecydowany na jakim instrumencie chce grać. Po krótkich 

epizodach z gitarą, banjo i perkusją zdecydował, że będzie basistą, między innymi 

dlatego, że na ten instrument było największe wówczas zapotrzebowanie.  

Muzycy ćwiczyli w małym pokoju z pianinem (mieszczącym się przy  

ul. Marcina Strzody w Gliwicach, obok klubu Spirala), w którym pracowała 

komisja kultury Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich – udostępniała 

im ona ten pokój poza godzinami swojej pracy. Coraz więcej ludzi było 

zainteresowanych wykorzystaniem tego pomieszczenia i zaczęło już nie 

wystarczać dla nich miejsca. Jedną z osób które najwięcej ćwiczyły i najbardziej 

„okupywały” ów pokój był perkusista Ryszard Seredyński. Mieczysław Osiadły 

zaczął wówczas penetrować ten budynek w nadziei znalezienia jakiegoś 

niewykorzystanego pomieszczenia który mogliby zająć. Znalazł taki niewielki 

pokój o piętro wyżej, przylegający do strychu i faktycznie nie był wykorzystany. 

Po rozmowie z dyrektorem Domu Kultury i po złożeniu oficjalnego pisma do 

Rady Uczelnianej, muzycy mieli do dyspozycji kolejne pomieszczenie w którym 

mogły się odbywać próby. „Tam z kolei rozłożył perkusję Adam Jędrzejowski, ale 

jednak nie ćwiczył tak często jak Seredyński” – wspomina Osiadły.  

Okazało się natomiast, że strych do którego przylegał ów pokój także stoi 

zaniedbany i niewykorzystany. Były tam stare kotary, lampy teatralne, reflektory 

                                                 
35 Wywiad z Janem Kwaśnickim z dnia 17 lutego 2009 roku 
36 W środowisku jazzowym znany głównie jako Mikołaj Osiadły 
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itp. Po złożeniu kolejnego pisma do Rady Uczelnianej i po namowach, dyrektor 

Domu Kultury zgodził się aby muzycy zajęli także to pomieszczenie, pod 

warunkiem, że je sobie sami wyremontują. Osiadłemu do pracy udało się 

namówić Ryszarda Seredyńskiego i Wojciecha Pszoniaka. Pomieszczenie zostało 

wysprzątane, odmalowane, wytłumione za pomocą starych kotar, wyposażone  

w pianino i przystosowane do organizowania prób.37 

W czerwcu 1962 roku zorganizowane zostało Walne Zebranie Śląskiego 

Jazz Clubu. Prezesem został Janusz Prynkiewicz, wiceprezesem Mieczysław 

Osiadły, sekretarzem Roman Marmol, a skarbnikiem Andrzej Żółtański. Niestety, 

na skutek pożaru Studenckiego Domu Kultury w 1962 roku (który wówczas pełnił 

rolę siedziby SJC) stowarzyszenie straciło lokal a wraz z nim znaczną część 

dokumentacji. Jej ocalałą część członkowie SJC przechowywali w mieszkaniach 

prywatnych.38 

Prynkiewicz był wówczas studentem i nie angażował się tak bardzo  

w sprawy organizacyjne stowarzyszenia, Osiadły natomiast, już jako oficjalny 

członek zarządu, zaczął myśleć o samodzielnym lokalu dla Śląskiego Jazz Clubu. 

Znalezienie nowej siedziby nie było wówczas sprawą łatwą (SJC doczekał się jej 

dopiero w roku 1969), ale pomimo tych trudności stowarzyszenie nadal prężnie 

działało. Zaczęto organizować wydarzenia  w różnych lokalach w których udało 

się uzyskać zgody na poszczególne imprezy. Prelekcje które wygłaszał Henryk 

Choliński odbywały się odtąd w byłym Empik-u przy ul. kardynała Wyszyńskiego 

(obecnie mieści się tam kino Amok), a zaprzyjaźniony kolega robił wtedy 

odręcznie plakaty reklamujące. 

Niebawem zaczął działać klub studencki Gwarek, Osiadły wychodził  

z wieloma inicjatywami i organizował tam różne imprezy łącznie z jam-sessions, 

które okazały się bardzo udanym pomysłem. Zaczęli wówczas do Gliwic 

przyjeżdżać różni okoliczni muzycy, m.in. Michał Banasik – organista i pianista  

z Bytomia, saksofonista Bernard Kawka (który później był wokalistą zespołu 

Novi Singers), Czesław Gładkowski który grał na kontrabasie i wielu innych. 

                                                 
37 Wywiad z Mieczysławem Osiadłym z dnia 24 października 2008 roku 
38 Mieczysław Osiadły Krótka charakterystyka działalności Śląskiego Jazz Clubu w Gliwicach 
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Koszt tych imprez był bardzo niewielki, gdyż trzeba było zwrócić tylko koszty 

dojazdu muzykom, a prelekcje Henryk Choliński wygłaszał nieodpłatnie. 

Jazz Club zaczął sprowadzać do Gwarka nawet zespoły zagraniczne, 

wystąpił m.in. amerykański zespół New York Jazz Quartet, oraz duńska kapela 

dixielandowa, która skądinąd nagrywała także muzykę do znanej serii filmów 

Gang Olsena.39  

Szeregi członków Śląskiego Jazz Clubu stale powiększają się, a także 

odmładzają. Poza wspomnianymi już Prynkiewiczem, Seredyńskim  

i Gładkowskim do grona członków przyjęto także m.in.: Edwarda Spyrkę, 

Czesława Szymańskiego, Leszka Furmana, Wiesława Augustyna, Jerzego 

Jarosika oraz Andrzeja Zubka. Wszyscy oni wyraźnie odznaczyli się na przełomie 

lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, zakładając własne formacje i stając się 

uznanymi muzykami.40 

Opisywane wydarzenia były bardzo dobrym wstępem do znacznego 

zwiększenia znaczenia Śląskiego Jazz Clubu, który już wkrótce miał się okazać 

jednym z najprężniejszych ośrodków jazzowych w Polsce, a muzycy  

z gliwickiego środowiska chlubą i wizytówką Polski za granicą państwa. 

 

 

 

I. 4. SJC jako ośrodek ruchu jazzowego w skali krajowej i międzynarodowej 

 

  

 Śląski Jazz Club był macierzystą placówką dla kilku bardzo znaczących 

zespołów jazzowych. Po rozpadzie w 1956 roku zespołu „Medium” Kwaśnicki  

i Kosiński idą już własnymi drogami. Kosiński ze swoim zespołem w składzie: 

Stanisław Gwoździowski – ts, Stanisław Przybylski – bs, Janusz Łoś – b, Ryszard 

Szumlicz – dr reprezentuje jeszcze Śląski Jazz Club na II Festiwalu Jazzowym  

w Sopocie, po czym przenosi się wpierw do Wrocławia, następnie do Wałbrzycha, 

                                                 
39 Wywiad z Mieczysławem Osiadłym z dnia 24 października 2008 roku 
40 Wywiad z Andrzejem Schmidtem z dnia 15 marca 2009 roku 
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by ostatecznie zamieszkać na stałe w Jeleniej Górze, gdzie zostaje dyrektorem 

artystycznym festiwalu Krokus Jazz Festiwal, którego jest pomysłodawcą. Jan 

Kwaśnicki natomiast został w Gliwicach i kontynuował studia na Politechnice 

Śląskiej. Ukończył je w roku 1960 uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Za 

namową ówczesnego szefa działu kultury ZSP przy Politechnice Śląskiej, Stefana 

Guzowskiego, Kwaśnicki tworzy przy Studenckim Domu Kultury w Gliwicach 

zespół, który początkowo miał być zespołem dixielandowym i grać na tzw. 

five’ach w klubie „Spirala”. Jednak z racji, iż muzycy nie mieli zacięcia do jazzu 

tradycyjnego, równolegle ćwiczą w mniejszym składzie grając jazz nowoczesny. 

Ów mniejszy skład tworzyli: Jan Kwaśnicki – p, Henryk Senk – cl, as, Stanisław 

Otałęga – b oraz Adam Jędrzejowski – dr. By móc grać jazz tradycyjny zespół 

powiększany był o trąbkę, puzon i banjo. W takich dwóch składach muzycy jadą 

w 1958 roku na Ogólnopolski Festiwal Kultury Studenckiej w Krakowie, gdzie  

w kwartecie zdobywają trzecie miejsce w kategorii zespołów nowoczesnych.41 Od 

tej pory, także za radą Andrzeja Kurylewicza, który był jurorem na tym konkursie, 

Kwaśnicki przestaje prowadzić septet dixielandowy, na rzecz mniejszego składu. 

Na następnym festiwalu w 1959 roku zespół nazywa się już Kwartet Nowoczesny 

Jana Kwaśnickiego i zajmuje pierwsze miejsce w swojej kategorii. W kategorii 

jazzu tradycyjnego pierwsze miejsce zajmuje wtedy wraz ze swoim zespołem  

z Warszawy młody Zbigniew Namysłowski grający wówczas na puzonie.42 

 Zaraz po festiwalu w Krakowie zespół dostaje zaproszenie do wystąpienia 

w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a niedługo po tym zaproszenie na Jazz 

Jamboree, gdzie gra ze Stanisławem „Drążkiem” Kalwińskim zastępującym 

Henryka Senka. Był to niezwykle udany koncert, o którym Adam Sławiński tak 

pisał na łamach miesięcznika Jazz: „Podobnie wysokimi walorami muzycznymi 

odznaczał się kwartet nowoczesny J. Kwaśnickiego, w którym na saksofonie 

altowym wystąpił tym razem Kalwiński. O tym ostatnim miałem już okazję pisać 

dość obszernie (...) Natomiast gra kierownika kwartetu przeszła  moje najśmielsze 

oczekiwania. Kwaśnicki wzorem swojego mistrza Brubecka opanował styl 

                                                 
41 Wywiad z Janem Kwaśnickim z dnia 17 lutego 2009 roku 
42 Jan Kwaśnicki  (Wy)rzuty oka wstecz Pana Janka Kwaśnickiego „Jest Jazz” VII Festiwal Kultury 
Studentów PRL, Zrzeszenie Studentów Polskich Kino-Teatr „X” i Teatr STG, Gliwice 1987, s. 35 



 24

kunsztownej improwizacji godzącej prawa okresu z zasadami snucia 

motywicznego. Słuchając tego pianisty ma się okazję stwierdzić, że istotnie – 

muzyk jazzowy nie myli się nigdy.”
43  

 
fot. 5. Kwartet Nowoczesny Jana Kwaśnickiego

44
 

 

W styczniu 1960 roku w takim samym składzie Kwartet Nowoczesny Jana 

Kwaśnickiego (lub też Polish Modern Jazz Quartet) jedzie do Holandii na 

trzytygodniową, bardzo udaną trasę koncertową, która była nagrodą za pierwsze 

miejsce na festiwalu w Krakowie. Reprezentuje wówczas zarówno ZSP jak i SJC. 

Był to jeden z pierwszych polskich zespołów którym udało się wyjechać na 

tournee na zachód. Ambasada PRL w Hadze przez MSZ przesłała do Rady 

Uczelnianej ZSP w Gliwicach świetne recenzje dotyczące koncertów w Holandii, 

fragment jednej z nich cytuje Józef Walczak na łamach miesięcznika „Jazz”: „To 

co polscy studenci w krótkim czasie uzyskali w dziedzinie jazzu, przechodzi 

wszelkie oczekiwania. Wczorajszy koncert w Bredzie był na najwyższym poziomie. 

Stylem zespół przypomina Brubecka, ale wyczucie techniczne i interpretacja 

świadczyły o własnym wyrobionym stylu. Przymioty zespołu uosabiał Jan 

Kwaśnicki. Porównać go można z Petersonem i Shearingiem, konfrontacja ta 

jednak każe widzieć własny  styl i temperament muzyka, wysoką szkołę artystyczną 

– zwłaszcza w miękkim uderzeniu, co szczególnie jest wyraziste w „These foolish 

things”. (...) W sumie koncert ten był jednym z najlepszych jakie widzieliśmy  

                                                 
43 Adam Sławiński Jazz Jamboree 59 (w:) Jazz, nr 10, Kraków 1959 s. 4 
44 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=9 12 III 2009 
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i słyszeliśmy.”
45  Później zespół grał jeszcze na kolejnym Jazzie w Filharmonii 

oraz na Jazz Jamboree. 

 Warto zaznaczyć, że Polish Modern Jazz Quartet Jana Kwaśnickiego był  

w latach 1959-62 zaliczany do ścisłej czołówki zespołów jazzowych w Polsce, 

sam Kwaśnicki natomiast trafił do ekskluzywnego koła Friends of Music USA 

utworzonego przez Willisa Conovera.46 

  Niebawem w Gliwicach powstają kolejne zespoły modernistyczne  

i dixielandowe. W 1962 roku Janusz Prynkiewicz powołuje do życia właśnie dwa 

takie zespoły; dixielandowy, znów na potrzeby Five’ów, oraz modernjazzowy The 

Crashers. Z kolei inny perkusista Ryszard Seredyński zostaje liderem swojego 

zespołu New Orleans Syncopators. Zarówno The Crashers jak i New Orleans 

Syncopators w czerwcu 1963 roku uczestniczą z powodzeniem w krakowskim 

Konkursie Wykonawców Jazzowych Polski Południowej, zdobywając tam III 

miejsce, każdy w swojej kategorii. Również w 1963 roku w Szczecinie zespół 

dixielandowy Janusza Prynkiewicza zdobywa pierwszą nagrodę na przeglądzie 

Zespołów Ziem Zachodnich.47 

W 1966 roku powstał zespół High Society, złożony częściowo z członków 

zespołu Gwarek 64. Pierwotny skład zespołu był następujący: Zdzisław Sebzda – 

p48, Marian Bażyński – bj, Ryszard „Tupcio” Kwaśniewski – tp, Mieczysław 

„Mikołaj” Osiadły – b, Andrzej „Punio” Śmietański – tb, Witold Wertel – ss, 

Krzysztof Rzucidło – dr.49 W 1968 roku zespół zmienił skład; Leszek Furman 

zastąpił pianistę, Zdzisława Sebzdę,50 a Jan Piecha, banjystę Mariana 

Bażyńskiego. Leaderem zespołu zostaje Witold Wertel a funkcję managera 

zespołu przejmuje Mieczysław „Mikołąj” Osiadły. Zespół ten, działający pod 

patronatem Śląskiego Jazz Clubu, był w tym czasie jednym z najlepszych 

zespołów muzyki tradycyjnej w kraju.  

                                                 
45 Józef Walczak Udana rewizyta (w:) Jazz nr 3, 1960 s. 2 i 13 
46 http://www.politykus.ordynacka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=112 11 III 2009 
47 Tamże 
48 Wywiad z Leszkiem Furmanem z dnia 24 lutego 2009 roku 
49 http://pl.wikipedia.org/wiki/High_Society_Band 11 III 2009 
50 Wywiad z Leszkiem Furmanem z dnia 24 lutego 2009 roku 
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fot. 6. High Society w składzie: (od lewej) Roman Syrek, Ryszard "Tupcio" Kwaśniewski, Witold Wertel, 

Marian Bażyński, Janusz Orzechowski, Leszek Furman, Mieczysław "Mikołaj" Osiadły (fot. Mirosław 

Rakowski)
51

 

 

Już w marcu 1967 roku zespół wziął udział w Studenckim Festiwalu 

Jazzowym Jazz nad Odrą we Wrocławiu, na którym zdobył II nagrodę. Rok 

później także na festiwalu Jazz nad Odrą również zdobył II miejsce. Wreszcie  

w 1969 roku na tym samym festiwalu otrzymał pierwszą nagrodę. Pierwszą 

nagrodę w kategorii nowoczesnej zdobywa wtedy Kwartet Zbigniewa Seiferta  

z Krakowa52. Rok 1968 przynosi koncert ze słynnym saksofonistą Benem 

Websterem oraz nagrodę publiczności na Festiwalu Młodzieży Akademickiej 

FAMA-68 w Świnoujściu. High Society zdobył też Grand Prix na IV 

Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Studentów w Krakowie, a także złotą odznakę 

ZSP za osiągnięcia artystyczne, natomiast w roku 1969 wziął udział w Jazz 

Jambore w Warszawie i wydał swą pierwszą płytę długogrającą w serii Polish 

Jazz (High Society: Polish Jazz vol. 18). W tym samym roku zdobył także  

I miejsce na Festiwalu Kultury Studentów w Krakowie,53 a w 1971 roku zespół 

zdobył główną nagrodę w warszawskim Konkursie Jazzu Tradycyjnego Old Jazz 

Meetings. W roku 1972 powstaje płyta upamiętniająca postać Louisa Armstronga 

(wydana przez Polskie Nagrania), na której znalazły się 4 najlepsze polskie 

                                                 
51 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=12 11 III 2009 
52 http://www.jnofestival.pl/artykuly/3930/laureaci-1964-1969/ 11 III 2009 
53 http://www.politykus.ordynacka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=112 11 III 2009 
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zespoły grające jazz tradycyjny. Były to: Old Timers z Warszawy, Sami Swoi  

z Wrocławia, Old Metropolitan Band z Krakowa i High Society z Gliwic. W 1972 

zespół High Society zdobył też srebrny medal oraz tytuł zespołu ekstraklasy na 

skalę europejską na czechosłowackim Festiwalu Jazzowym w Pferovie.54 Listę 

nagród uzupełniają: Złoty Medal Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich 

oraz Nagroda Ministra Kultury i Sztuki.55 Zespół występował w wielu krajach 

Europy, koncertował m.in. w Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, RFN, Szwajcarii, 

Wielkiej Brytanii i Niemczech.56 

Osiągnięcia tej grupy nie były jedynym sukcesem Śląskiego Jazz Clubu  

w tym czasie. Zespół Andrzeja Zubka Silesian Jazz Quartet zdobywa wyróżnienie 

na festiwalu Jazz nad Odrą w roku 1967 oraz I nagrodę w kategorii zespołów 

jazzu nowoczesnego na Festiwalu Kultury Studentów w Krakowie w roku 1968. 

Śląski Jazz Club otworzył również w 1969 roku swój nowy oddział  

w Dąbrowie Górniczej (uprzednio podejmowane próby otwarcia oddziałów  

w Katowicach i Sosnowcu nie powiodły się). Pomimo obiecującego początku (już 

w pierwszym roku działalności utworzono tam własny festiwal) oddział ten 

niestety został po czterech latach zamknięty ze względu na brak działalności.57  

Niezwykle ważną postacią ściśle związaną ze Śląskim Jazz Clubem jest 

jeden z jego założycieli, nieprzeciętny człowiek - Henryk Choliński. Obok już 

wspomnianej działalności prelekcyjnej, Henryk Choliński jest współautorem 

(wraz z Markiem Cabanowskim) Polskiej Dyskografii Jazzowej, która ukazywała 

się w odcinkach na łamach miesięcznika Jazz. Dalsze prace publicystyczne 

Cholińskiego to Polska Dyskografia Jazzowa 1955-72, wydana w formie 

książkowej przez PSJ w 1974 roku, broszury Historia jazzu na mikrorowkach  

z 1973 roku i Jazz - materiały metodyczne, wydane przez Wojewódzki Ośrodek 

Kultury w Katowicach w 1982 roku.58 

Choliński jest także twórcą cykli audycji jazzowych dla Polskiego Radia 

(m.in. Sylwetki Jazzowe, Encyklopedia Nagrań Jazzowych, „Wszystkie Nagrania 

                                                 
54 http://pl.wikipedia.org/wiki/High_Society_Band 11 III 2009 
55 http://www.politykus.ordynacka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=112 11 III 2009 
56 http://pl.wikipedia.org/wiki/High_Society_Band 11 III 2009 
57 Wywiad z Andrzejem Schmidtem z dnia 15 marca 2009 roku 
58 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=8 5 IV 2009 
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Charlie Parkera”, „Duke Ellington i Jego Muzyka”, „Tańczyć jazz...?” i „Jazz 

nocą”). 

 
fot.7. Od lewej: W. Conover i Henryk Choliński

59
 

fot.8. Henryk Choliński w Śląskim Jazz Clubie - 7 marca 2002 roku (jedno z ostanich zdjęć)60
 

 

Henryk Choliński otrzymał nagrodę Prezesa Radiokomitetu za cykl audycji 

pt. Wszystkie Nagrania Charlie Parkera oraz pierwszą nagrodę Polskiego 

Stowarzyszenia Jazzowego w konkursie na najlepszą publikację o tematyce 

jazzowej w 1978 roku w kategorii programów radiowych i telewizyjnych. 

Otrzymał także drugą nagrodę w kategorii programów jazzowych III Programu 

Polskiego Radia za cykl audycji pt. Duke Ellington i Jego Muzyka.61 Tę audycję 

Choliński prowadził przez 15 lat (od września 1980 roku do końca lutego 1995 

roku), a liczyła sobie ona łącznie 354 odcinki. 

W roku 1994 Choliński rozpoczął współpracę z dwumiesięcznikiem Jazzi 

Magazine, a w 1996 roku z wydawnictwem Polonia Records. Za swoją pracę  

w ruchu jazzowym otrzymał w 1983 roku odznakę Zasłużonego Działacza 

Kultury, a w 1995 roku - Odznakę Honorową PSJ. Zmarł w czerwcu 2002 roku. 

Przez ponad czterdzieści lat pełnił szereg funkcji w zarządzie SJC. Działał 

w organach zarządzających Komisji Koordynacyjnej Polskich Klubów 
                                                 
59 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=8 5 IV 2009 
60 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=8 5 IV 2009 
61 Mieczysław Osiadły Krótka charakterystyka działalności Śląskiego Jazz Clubu w Gliwicach 
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Jazzowych, Federacji Polskich Klubów Jazzowych, Polskiej Federacji Jazzowej  

i Polskim Stowarzyszeniu Jazzowym, 62 

Śląski Jazz Club dzięki Henrykowi Cholińskiemu, Mieczysławowi 

Osiadłemu oraz Romanowi Marmolowi jest jednym z członków założycieli 

Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Warszawie (które zostało przemianowane 

z Polskiej Federacji Jazzowej), a także był członkiem polskiego oddziału 

nieistniejącej już Międzynarodowej Federacji Jazzowej w której Henryk Choliński 

pracował i reprezentował Śląski Jazz Club. 

Dzięki Cholińskiemu Śląski Jazz Club nawiązał kontakt z autorem 

słynnych audycji Jazz Hour - Willisem Conoverem, czego skutkiem było nadanie 

Śląskiemu Jazz Clubowi w 1966 roku Certyfikatu Międzynarodowego 

Towarzystwa Miłośników Muzyki Friends of Music USA. 

 
fot.9. Certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Muzyki "Friends of Music USA" nadany 

Śląskiemu Jazz Clubowi w 1966 roku przez Willisa Conovera
63

 

                                                 
62 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=8 5 IV 2009 
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Rozdział II: 

LATA ŚWIETNOŚCI I KRYZYS 

 

 

 

II. 1. Przeniesienie siedziby stowarzyszenia do lokalu przy ul. Powstańców 

 

 

Mieczysławowi Osiadłemu po wielu próbach zdobycia samodzielnego 

lokalu dla Śląskiego Jazz Clubu w 1969 roku udało się w końcu taki pozyskać, 

jednak w stanie nie nadającym się do użytku. Miał on powierzchnię 36m2  

i mieścił się przy ulicy Powstańców 4 w Gliwicach. Znajdował się na podmokłym 

terenie, na poziomie piwnic i był całkowicie zalany i zdewastowany. Od MZBM-u 

udało się otrzymać zapewnienie, że remont do stanu surowego zostanie 

wykonany, pod warunkiem że Jazz Club zadeklaruje swoją pomoc w postaci 

robocizny. Znalazło się trochę chętnych do pomocy, byli to między innymi 

Mirosław Rakowski (obecny prezes), jego brat Sylwin, Mieczysław Osiadły  

z dwoma braćmi, Tadeuszem i Andrzejem, Marian Bażyński, Tadeusz 

Grabowski64 oraz Andrzej Krupa65. Po wyremontowaniu lokalu pozostało jedynie 

umeblować pomieszczenia, co udało się dzięki pomocy znajomych, którzy 

odstąpili stowarzyszeniu stare, nieużywane szafy, biurka itp. W ten sposób Śląski 

Jazz Club stał się właścicielem samodzielnego lokalu. Jednak był to jedynie mały 

lokal biurowy, pomieszczenia w którym mogłyby się odbywać próby zespołów 

nadal nie było, a prośby kierowane do zakładów pracy o udostępnienie takiej sali 

nie dawały rezultatów.  

                                                 
64 Wywiad z Mieczysławem Osiadłym z dnia 24 października 2008 roku 
65 Wywiad z Andrzejem Krupą z dnia 22 listopada 2009 roku 
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fot. 10. Siedziba Śląskiego Jazz Clubu przy ul. Powstańców 4 (fot. Mirosław Rakowski)
66

 

 

Jazz Club starał się w tym czasie o uzyskanie zezwolenia z Wydziału 

Kultury na organizowanie imprez, które umożliwiałoby mu współpracę  

z Filharmoniami, klubami młodzieżowymi i innymi placówkami. Dzięki tym 

staraniom latem 1972 zaczyna działać prawomocne Biuro Imprez SJC. Dzięki 

niemu Śląski Jazz Club mógł wystawiać faktury, co znacznie uprościło procedury 

organizacji koncertów, a także stworzyło nowe możliwości. Biuro Imprez 

prowadził wówczas Władysław „Duniek” Majewski. Zespół High Society był już 

wtedy bardzo popularny, a organizacja koncertów była prostsza dla placówek 

zapraszających zespół. W ten sposób Biuro Imprez Śląskiego Jazz Clubu było 

coraz szerzej znane. Jazz Club zaczął współpracować z większością śląskich 

miast, z urzędami wojewódzkimi, z wojewódzkimi związkami zawodowymi  

                                                 
66 Archiwum SJC 
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a także z dyskotekami. Współorganizował w tym czasie większość ważnych 

imprez muzycznych na Śląsku.  

Zespołów chcących wejść pod skrzydła SJC było także coraz więcej, 

oprócz High Society w szeregi zespołów zrzeszonych wszedł m. in. Duet 

Gładkowski – Zgraja, który po raz pierwszy dał się poznać na festiwalu Jazz nad 

Odrą w 1972 roku, na którym flecista Krzysztof Zgraja zdobył pierwszą nagrodę 

jako instrumentalista,67 Kwartet Wojciecha Gogolewskiego (Wojtek Gogolewski – 

p, Mietek Wolny – fl, Czesław Szymański – dr, Zygmunt Wegehaupt – b), który 

otrzymał II miejsce na festiwalu „Jazz nad Odrą” w roku 1976, duet Bednarek – 

Zgraja, Zespół Dżem, Extra Ball, gliwiczanin Krzysztof Kobyliński, zdobywca III 

nagrody na Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu w roku 1974, Daily Jazz 

Combo i wreszcie Big-Band Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem 

Andrzeja Zubka i Zbigniewa Kalemby.68 

Jazz Club dzięki Leszkowi Furmanowi który był wtedy w Radzie 

Artystycznej SJC, a równocześnie pracował w telewizji Katowice69, 

współprodukował bardzo wiele programów telewizyjnych oraz nagrań radiowych. 

Popularność Biura Imprez szybko rosła, a co za tym szło – przychody także. Lata 

1976 - 1981 to najlepszy okres prosperity dla Jazz Clubu. Mieczysław Osiadły tak 

wspomina ten czas: „Organizowaliśmy np. program telewizyjny dla Telewizji 

Gdańsk pt: „Noc Sylwestrowa”. Tam był zatrudniony Teatr Muzyczny z Gdyni, 

Teatr Dramatyczny, balet, orkiestra symfoniczna, wykonawcy zaproszeni  

z Warszawy. Trzeba było robić dekoracje, odpowiednie kostiumy i stroje, 

zatrudnialiśmy szewców, krawców itd. Jak jeździliśmy z walizkami pieniędzy 

wypłaty robić, to dzwonili do teatru, że przyjeżdża prezes z księgową, to tam już 

czekały kolejki. To były wielkie pieniądze. Jak myśmy mieli takie pieniądze to nie 

było problemów żeby kupić aparaturę, telewizor, żeby zapłacić czynsz, prąd, 

zatrudnić większą ilość ludzi itd., itd. Nie stanowiło wówczas problemu 

                                                 
67 http://www.jnofestival.pl/artykuly/3932/laureaci-1970-1979/ 12 III 2009 
68 Wywiad z Władysławem „Duńkiem” Majewskim z dnia 19 marca 2009 
69 Wywiad z Mirosławem Rakowskim z dnia 9 lutego 2009 roku 
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organizowanie koncertów jazzowych które z reguły były niedochodowe i do 

których trzeba było dopłacić.”70
 

 

 

 

II. 2. Działalność Śląskiego Jazz Clubu w latach osiemdziesiątych 

 

 

 W latach osiemdziesiątych Śląski Jazz Club wyciągnął rękę do pokrewnych 

gatunków muzycznych, a ściślej mówiąc do bluesa i rocka. Stało się to w znacznej 

mierze za sprawą Zbigniewa Gocka.  

 Zbigniew Gocek od roku 1978 był managerem studenckiej, jazz-rockowej 

grupy Kwadrat powstałej przy Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zetknął 

się on wtedy ze Śląski Jazz Clubem, który zainwestował w promocję grupy 

Kwadrat, a Władysław „Duniek” Majewski pokierował nim wówczas i służył 

swoim doświadczeniem dotyczącym profesjonalnego rozliczania imprez 

artystycznych. 71 

 Ponieważ Jazz Club zauważył organizacyjne zacięcie Zbigniewa Gocka, 

zaproponował mu funkcje członka zarządu, którym stał się przy następnym 

Walnym Zgromadzeniu w roku 1981. W skład ówczesnego zarządu weszli: 

Mikołaj Osiadły, Tomasz Beler, Tadeusz Paczkowski, Ryszard Ciuła oraz 

Zbigniew Gocek.72 

 Jednak jeszcze w 1980 roku Gocek przekonał zarząd Śląskiego Jazz Clubu 

aby został współorganizatorem pierwszego festiwalu Rawa Blues w Katowicach.  

To właśnie dzięki stowarzyszeniu ten festiwal rozpoczął swoje życie. Pierwsze 

festiwale Rawa Blues były organizowane w ramach obchodów 1-majowych, gdyż 

w ten sposób najłatwiej można było uzyskać na niego fundusze.73 SJC był jeszcze 

organizatorem trzeciej i czwartej edycji Rawy Blues. Następne odsłony realizował 

                                                 
70 Wywiad z Mieczysławem Osiadłym z dnia 24 października 2008 roku 
71 Wywiad ze Zbigniewem Gockiem z dnia 25 kwietnia 2009 roku 
72 httpwww.sjc.plpage.phppage=newsitem&id=11.txt 30 V 2009 
73 Wywiad ze Zbigniewem Gockiem z dnia 25 kwietnia 2009 roku 
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już autor i pomysłodawca festiwalu Ireneusz Dudek w oparciu o własną firmę74. 

Festiwal istnieje do dzisiaj i zyskał sobie duże uznanie w środowisku.  

 W roku 1982 Zbigniew Gocek wyszedł z inicjatywą stworzenia Domu 

Pracy Twórczej dla środowisk muzycznych. Jako miejsce wybrał stary  

i zaniedbany budynek znajdujący się w Wojewódzkim Parku Kultury  

i Wypoczynku w Chorzowie. Śląski Jazz Club stał się dzierżawcą obiektu,  

a Zbigniew Gocek jego motorem działania. Po gruntownym remoncie budynku  

i jego wyposażeniu powstał Dom Pracy Twórczej Śląskiego Jazz Clubu 

Leśniczówka, który niedługo potem stał się ważnym ośrodkiem muzycznym na 

Śląsku i nie tylko. Organizowano tam przede wszystkim koncerty bluesowe, 

bardzo ważne i tworzące charakter Leśniczówki jamy bluesowe, realizowano 

również nagrania. Leśniczówka stała się przystanią dla środowiska bluesowego 

ale także dla rockowego i metalowego. Leśniczówka wyprodukowała płyty Jana 

„Kyksa” Skrzeka, Nocnej Zmiany Bluesa oraz Heavy Metal Sextet. Była także 

miejscem realizacji różnych filmowych etiud oraz programów telewizyjnych.  

 Równocześnie w roku 1985 Śląski Jazz Club również za pośrednictwem 

Zbigniewa Gocka stał się twórcą Międzynarodowego Festiwalu Metalmania  

w Katowicach. Przy współpracy PAGART-u oraz Katowickiego Spodka Śląski 

Jazz Club zorganizował trzy pierwsze festiwale Metalmania, po czym przekazał 

ich organizację Tomaszowi Dziubińskiemu. Festiwal istnieje do dzisiaj. 

 Śląski Jazz Club w roku 1988 zorganizował jeszcze przedostatni festiwal 

Jarocin – 88. 

 W roku 1990 Zbigniew Gocek przekazał prowadzenie Leśniczówki 

Józefowi Skrzekowi a następnie Leszkowi Winderowi, który działa w niej do dnia 

dzisiejszego.75 

 

 

 

 

                                                 
74 httpwww.sjc.plpage.phppage=newsitem&id=11.txt 30 V 2009 
75 Wywiad ze Zbigniewem Gockiem z dnia 25 kwietnia 2009 roku 
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II. 3. Nowa siedziba SJC na gliwickim rynku 

 

 

Jazz Club prosperował świetnie, a jego prezes Mieczysław Osiadły zaczął 

szukać nowego pomieszczenia, w którym byłoby miejsce nie tylko na biura, ale 

gdzie także byłaby sala na próby oraz pomieszczenie, w którym mogłyby się 

odbywać koncerty. Po rozmowie z szefem wydziału kultury, okazało się że 

Politechnika Śląska oddała do miasta tzw. trójniak
76, który był akademikiem 

górników, a w którym także znajdował się klub Gwarek. Urząd miasta po 

egzekutywie, na której Osiadły przedstawiał swoją propozycję, zdecydował, 

między innymi za jego namową, przeznaczyć budynek na zintegrowanie 

wszelkiego rodzaju instytucji kulturalnych lub około kulturalnych. Jazz Club miał 

wówczas zapewnione tam miejsce. Po zapoznaniu się obiektem, Osiadły złożył 

formalne pismo ze wskazaniem które z dostępnych pomieszczeń powinny się  

znajdować w przydziale dla Jazz Clubu. Jazz Club otrzymał bardzo dużą 

powierzchnię budynku wraz z piwnicami (łącznie 390 m2). Lokal niestety także 

wymagał remontu. Rozpoczęły się wówczas prace budowlane mające na celu 

przystosowanie tych pomieszczeń do działalności klubu. Przewidziane były 

wówczas oprócz pomieszczeń biurowych sale prób zespołowych, małe salki do 

ćwiczeń muzyków indywidualnych, studio nagrań a także pomieszczenie  

w którym miały się odbywać koncerty (przewidziane było ono w piwnicy od 

strony rynku). Pierwsze prace były poświęcone pomieszczeniom biurowym, co 

miało na celu jak najszybsze przeniesienie się z lokalu przy ul. Powstańców. 

Nadszedł wtedy rok 1981, a wraz z nim stan wojenny. Działalność 

większości organizacji została zawieszona. Jazz Club był zmuszony do 

zaprzestania organizacji różnego typu imprez i koncertów. Ze względu na duże 

koszty utrzymania nowego lokalu przy braku działalności, Jazz Club był w coraz 

gorszej sytuacji materialnej. Wpłynęło na to także parę błędów jakie zostały 

popełnione jeszcze przed stanem wojennym, mowa tu o kilku imprezach na 

                                                 
76 Obiekt składał się z trzech budynków: od strony rynku, ul. Zwycięstwa i od Placu Inwalidów, stąd 
potoczna nazwa „trójniak”. 
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których Jazz Club był stratny na skutek wypadków losowych (m.in. braku prądu). 

Mimo to Club remontował nowo otrzymamy lokal, i przystosowywał go do swojej 

działalności.  

Do czasu zakończenia remontu Jazz Club nie miał sali, gdzie mogłyby 

odbywać się koncerty. W związku z tym starał się o inne pomieszczenie w którym 

mógłby je organizować. Przydział na taki lokal udało mu się w końcu otrzymać.  

Pomieszczenie nazywało się Piwnica U Rajców, a znajdowało się w podziemiach 

gliwickiego ratusza. Już w pierwszej połowie 1984 roku Jazz Club zorganizował 

tam aż 36 koncertów o różnym charakterze. Jednak z racji, iż pomieszczenie było 

niewielkie, a jedyne przychody pochodziły z biletów, organizowanie tam 

koncertów okazało się nieopłacalne. Stowarzyszenia nie było również stać na 

remont nowego lokalu, który okazał się niezbędny dla dalszego jego 

funkcjonowania. Śląski Jazz Club z powodu tych okoliczności był zmuszony 

oddać lokal pod ratuszem. 

Po odwieszeniu stanu wojennego Jazz Clubowi nadal nie było łatwo 

powrócić do pełnej aktywności. Stworzyły się wówczas warunki do wolnego 

rynku i powstały konkurencyjne agencje. Koncertów wówczas wciąż 

organizowało się mało, tak więc życie kulturalne odradzało się powoli.77 Zaczęło 

brakować pieniędzy na utrzymanie tak dużego lokalu, powstały zaległości 

czynszowe. W tym czasie budynek, w którym Jazz Club miał swoją siedzibę, czyli 

wspomniany trójniak, został wystawiony na przetarg. Jazz Club wziął udział  

w przetargu, jednak go nie wygrał. Odwoływał się wówczas do różnego rodzaju 

instytucji, i osiągnął ogłoszenie nowego przetargu. Kolejnego przetargu także nie 

wygrał, ale po odwołaniu dyrektor MZBM-u, który miał w zarządzie ten obiekt, 

otrzymał polecenie znalezienia Jazz Clubowi lokalu zastępczego. Jednak po 

głębszej analizie problemu, okazało się że trudno jest znaleźć zastępczy lokal dla 

klubu z racji jego specyfiki, mowa tu przede wszystkim o próbach i koncertach 

które byłyby kłopotliwe dla sąsiadujących z Jazz Clubem mieszkań. Drugim 

mocnym argumentem było to, że Jazz Club w znacznym stopniu wyremontował 

otrzymane pomieszczenia, i przeznaczył na to spore nakłady finansowe. Pomogła 

                                                 
77 Wywiad z Mieczysławem Osiadłym z dnia 26 listopada 2008 roku 
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tu pełna dokumentacja zdjęciowa jaką prowadził Mieczysław Osiadły 

unaoczniająca stan pierwotny lokalu w jakim Jazz Club go otrzymał.  

Osiadły zaproponował wówczas, że Jazz Club mógłby znaczną część 

lokalu oddać, a pozostać w jego mniejszej części, od strony Placu Inwalidów. 

Instytucja która wygrała ów przetarg, wyraziła zgodę na taki podział lokalu,  

i w ten sposób siedziba Śląskiego Jazz Clubu pozostała w trójniaku, gdzie  

w takim kształcie istnieje do dnia dzisiejszego. 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych prezes 

Mieczysław Osiadły zaczął mieć bardzo poważne problemy ze zdrowiem. W roku 

1991 przeszedł na rentę inwalidzką, jednak z własnej woli nadal działał w Jazz 

Clubie.78  

 

 

 

II. 4. Lata dziewięćdziesiąte - kryzys 

 

 

 Na skutek problemów lokalowych z którymi Jazz Club borykał się od roku 

1991 Walne Zgromadzenie nie odbyło się planowo w drugiej połowie tegoż roku. 

Mieczysław Osiadły zaistniałą sytuację tłumaczy w liście do wszystkich członków 

stowarzyszenia. Pisze on, iż nie widział możliwości zwołania Walnego 

Zgromadzenia w terminie, bowiem co prawda sam nie mógł już pozostać na 

stanowisku prezesa z powodów zdrowotnych, ale obawiał się czy nowe, 

niedoświadczone w prowadzeniu stowarzyszenia władze dadzą sobie radę  

w kontynuowaniu walki o siedzibę stowarzyszenia i czy poradzą sobie z ogólnie 

bardzo trudną sytuacją w jakiej znajdował się wówczas Jazz Club. Nie miał także 

pewności czy w ogóle znajdą się chętni kandydaci do nowych władz 

stowarzyszenia. Zdecydował więc przedłużyć swoją kadencję, aż do zażegnania 

problemów lokalowych, jednak z różnych względów nie mógł dłużej zwlekać  

i pomimo nadal trwającej ciężkiej sytuacji Walne Zgromadzenie zostało zwołane 

                                                 
78 Wywiad z Mieczysławem Osiadłym z dnia 26 listopada 2008 roku 
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z opóźnieniem jednego roku i trzech miesięcy, a dokładnie 25 kwietnia 1993 

roku.79 Był to drugi termin, gdyż na pierwszym frekwencja nie osiągnęła 50%. 

 W skład zarządu SJC weszli: Dariusz Ratajczak – prezes, Józef Ładoś – 

wiceprezes, Krzysztof Baczyński – sekretarz, Lucjan Czuba – skarbnik, Andrzej 

Lament – członek zarządu. Do czasu zakończenia procesów sądowych 

dotyczących lokalu w zarządzie nadal działali Mieczysław „Mikołaj” Osiadły – 

były prezes zarządu oraz Tadeusz Paczkowski – były skarbnik zarządu.80 

Skład zarządu jednak zaczął się bardzo szybko zmieniać. Po trzech 

miesiącach trwania kadencji Dariusz Ratajczak złożył rezygnację z pełnienia 

funkcji prezesa w dniu 12 lipca 1993. Miesiąc później sekretarz Krzysztof 

Baczyński także opuścił zarząd. W październiku ustalono nowy skład zarządu do 

którego dokooptowano Mariusza Kopela oraz Tadeusza Paczkowskiego. Zarząd 

wyglądał wtedy następująco: Andrzej Lament – prezes, Józef Ładoś – wiceprezes, 

Mariusz Kopel – sekretarz, Lucjan Czuba – skarbnik, Tadeusz Paczkowski – 

członek zarządu. Andrzej Lament początkowo zgodził się pełnić funkcje prezesa 

jedynie tymczasowo, jednak w lutym następnego roku przyjął tę funkcje na stałe. 

W kwietniu 1994 roku z powodów rodzinnych i zawodowych z prac zarządu 

wyłączyli się jednak Józef Ładoś oraz Lucjan Czuba. Kadencja tego zarządu była 

wyjątkowo krótka, gdyż trwała niecałe dwa lata. W trakcie jej trwania zostały 

zrealizowane cztery koncerty z udziałem austriackich zespołów dzięki bliskim 

stosunkom z Konsulatem Austriackim w Krakowie. Próby ubiegania się o dotacje 

w Wydziale Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach nie przyniosły efektów. 

W nadziei na posiadanie sali w której mogłyby się odbywać koncerty,  

a także inne dochodowe imprezy SJC w marcu 1994 roku podpisał umowę najmu 

z Gliwickim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego dotyczącą lokalu 

kawiarnianego na terenie hotelu PIAST w Gliwicach. Wysoki czynsz uniemożliwił 

jednak dalszą możliwość korzystania z nowego lokalu.81 

                                                 
79 Mieczysław Osiadły List do członków SJC, Gliwice 1993 
80 Andrzej Lament Sprawozdanie Prezesa Zarządu Śląskiego Jazz Clubu za okres od 25 kwietnia 1993 do 

19 lutego 1995 Gliwice 1995 
81 Wywiad z Mirosławem Rakowskim z dnia 9 lutego 2009 
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Od kwietnia 1994 roku, jak przyznaje ówczesny prezes Andrzej Lament 

panował kompletny zastój, brak jakiegokolwiek zaangażowania członków a także 

brak koncepcji na dalszą działalność stowarzyszenia. W tym czasie została 

wypowiedziana umowa najmu lokalu przez ZBM, w związku z nie regulowaniem 

opłat czynszowych.82 

Swoją propozycje ratowania sytuacji przedstawili wówczas Adam 

Borowicz i Bartłomiej Paczkowski, syn Tadeusza, ówczesnego skarbnika. 

Zaproponowali oni, że stworzą spółkę cywilną, w ramach której otworzą  

w jednym pomieszczeniu SJC bar, a w drugim będą organizować koncerty a także 

rockoteki. Zobowiązali się w zamian płacić wszystkie opłaty związane  

z utrzymaniem lokalu. Dzięki temu Jazz Club mógł nadal istnieć nie ponosząc 

żadnych kosztów.83 Śląski Jazz Club przyjął tę propozycję i rozpoczęły się prace 

remontowe mające na celu dostosowanie lokalu do takich celów. Impreza 

inaugurująca współpracę spółki COMBO ze Śląskim Jazz Clubem odbyła się 14 

lutego 1995 roku.84 Koncert uświetniający imprezę dała Ewa Uryga z zespołem.85 

Po kilku nieudanych próbach zwołania Walnego Zgromadzenia, które 

kończyły się niepowodzeniem z powodu bardzo niskiej frekwencji, ostatecznie 

Walne Zgromadzenie odbyło się 19 lutego 1995 roku. Jak można przeczytać  

w protokole z tego zgromadzenia jednym z pierwszych jego punktów jakie 

zaproponował przewodniczący Henryk Choliński było poddanie dyskusji czy to 

zgromadzenie można uznać za Walne Zgromadzenie Członków z uwagi na bardzo 

niską frekwencję, a także na to, iż z racji niepłacenia składek członkowskich przez 

wszystkich jego członków, jedynymi osobami uprawnionymi do głosowania byli 

członkowie honorowi zwolnieni z ich opłacania. Na zebraniu uchwalono, aby nie 

wybierać nowego składu zarządu, ale zobligować stary do uregulowania 

niejasnych spraw, przedstawienia sprawozdań i zorganizowania zebrania za dwa 

lub trzy miesiące, na którym będzie można wybrać nowy zarząd, który będzie już 

                                                 
82 Andrzej Lament Sprawozdanie Prezesa Zarządu Śląskiego Jazz Clubu za okres od 25 kwietnia 1993 do 

19 lutego 1995 Gliwice 1995 
83 Wywiad z Mirosławem Rakowskim z dnia 9 lutego 2009 
84 Andrzej Lament Sprawozdanie Prezesa Zarządu Śląskiego Jazz Clubu za okres od 25 kwietnia 1993 do 

19 lutego 1995 Gliwice 1995 
85 Wywiad z Władysławem „Duńkiem” Majewskim z dnia 19 marca 2009 
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miał jasny obraz sytuacji i będzie mógł przystąpić do pracy po części odciążony. 

Walne Zgromadzenie uzupełniło niekompletny skład zarządu, który ostatecznie 

przedstawiał się następująco: Andrzej Lament – prezes, Tadeusz Paczkowski – 

wiceprezes, Lucjan Czuba – skarbnik, Mariusz Kopel – sekretarz, Adam Borowicz 

– członek zarządu. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli Henryk Choliński  

i Mieczysław Osiadły, a do Komisji Rewizyjnej – Leszek Furman i Mirosław 

Rakowski.86 Adam Borowicz niedługo później złożył rezygnację z pełnienia 

funkcji członka na rzecz pracy w spółce COMBO.  

W 1997 roku Tadeusz Paczkowski, Andrzej Lament i Zdzisław Zubrzycki 

przygotowali obchody 40-lecia istnienia Śląskiego Jazz Clubu. Koncert galowy 

odbył się 13 grudnia w sali Biprohut-u przy ul. Dubois 16 w Gliwicach,  

a kameralne spotkanie i jam-session miało miejsce w siedzibie klubu wieczorem 

tego dnia. Gwiazdą wieczoru był zespół Eryk Kulm Quintessence (m.in. z Piotrem 

Wojtasikiem na trąbce), a grali także: Daily Jazz Combo, Jacek Konopka Trio, 

Jasmine, Total Silver Guitar, Dinozaury Gliwickiego Rocka. Krzysztof Kobyliński 

niestety odwołał występ. 

 
fot. 11. Uczestnicy obchodów 40-lecia istnienia stowarzyszenia Śląski Jazz Club 

 
                                                 
86 Sprawozdanie z posiedzenia Walnego Zgromadzenia członków Śląskiego Jazz Clubu z dnia 19 lutego 
1995 



 41

Jednak pomimo tej bardzo udanej imprezy okres ten nie był dobrym 

czasem dla Śląskiego Jazz Clubu. Ówczesny zarząd nie zorganizował zebrania  

w celu wybrania nowego, tak jak to było ustalone na ostatnim Walnym 

Zgromadzeniu, lecz przewegetował tak aż sześć lat do roku 2001. Nie prowadził 

w tym okresie dokumentacji finansowej ani księgowości. Zaniedbano także 

prowadzenie ewidencji członkowskiej co znacznie utrudniało zwołanie 

następnego Walnego Zgromadzenia.87 

Dość szybko zawiązał się dość ostry konflikt pomiędzy prezesem  

a wiceprezesem SJC. Mirosław Rakowski pisze w sprawozdaniu Komisji 

Rewizyjnej w 2001 roku: „Konflikt dotyczył relacji między sp. „COMBO” a SJC, 

tym samym dotyczył siedziby stowarzyszenia. Kwestionowano ważność umów, 

wzajemnych należności, mówiono nawet o wymianie zamków w drzwiach. Jednym 

słowem – zero porozumienia. Jednocześnie stwierdziłem, że zarząd praktycznie nie 

istnieje: kol. M. Kopel od dłuższego czasu nie uczestniczył w pracach, kol.  

L. Czuba gdzieś przepadł, a kol. A. Borowicz jako udziałowiec sp. „COMBO” z 

oczywistych powodów był wyłączony z prac w Zarządzie.”
88 

Zwołano posiedzenie zarządu w którym uczestniczyli: Andrzej Lament,  

Tadeusz Paczkowski, Adam Borowicz, Mieczysław Osiadły, Władysław 

Majewski oraz Mirosław Rakowski. Odbyło się ono 24 kwietnia 1998 roku89. Od 

tego czasu posiedzenia odbywały się regularnie, a zarząd został skompletowany. 

Trwały prace nad załagodzeniem nabrzmiałego konfliktu oraz nad 

przygotowaniem się do zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia. Pomimo 

wszelkich trudności zarząd w ostatnich latach włożył wiele pracy w to, aby 

możliwie jak najlepiej przygotować sytuację Jazz Clubu do Walnego 

Zgromadzenia, i stworzyć możliwie dobre warunki pracy dla nowego zarządu. 90 

 

 

 

 

                                                 
87 Mirosław Rakowski Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 19.02.1995 – 10.06.2001. Gliwice 2001 
88 Tamże 
89 Wywiad z Mirosławem Rakowskim z dnia 9 lutego 2009 
90 Mirosław Rakowski Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 19.02.1995 – 10.06.2001. Gliwice 2001 
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II. 5. Obrona przed upadkiem i ożywienie działalności klubowej 

 

 

 Przed kolejnym Walnym Zgromadzeniem miało miejsce zebranie w którym 

uczestniczyli m.in. Mirosław Rakowski, Władysław Majewski, Krzysztof 

Matyjaszek i Tadeusz Paczkowski. Poddali oni pod dyskusję pytanie, czy 

stowarzyszenie Śląski Jazz Club powinno nadal istnieć biorąc pod uwagę bardzo 

trudną jego sytuację w tym okresie.91 Śląski Jazz Club na skutek m.in. 

nieregularnego płacenia czynszów, zarówno lokalu w którym była siedziba Jazz 

Clubu (ul. Rynek 18), jak i lokalu kawiarnianego na terenie hotelu PIAST  

w Gliwicach który Jazz Club wynajmował od Gliwickiego Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Przemysłowego, był w tym okresie bardzo mocno zadłużony. 

Innymi wierzycielami stowarzyszenia byli także TP.S.A. oraz GZE92. 

Postanowiono wtedy jednak, że stowarzyszenie o tak chlubnej tradycji należy 

ratować, i dołożyć wszelkich starań aby wyprowadzić Jazz Club z tej sytuacji. 93 

Następne Walne Zgromadzenie odbyło się 10 czerwca 2001 podczas 

którego wybrano nowe władze stowarzyszenia. W skład zarządu SJC weszli: 

Mirosław Rakowski – prezes, Mariusz Kopel – wiceprezes, Władysław Majewski 

– skarbnik, Tomasz Łobodziński – sekretarz, Krzysztof Matyjaszek – członek 

zarządu.94 Nowo wybrany skarbnik – Władysław „Duniek” Majewski, wieloletni 

działacz Śląskiego Jazz Clubu, starał się Jazz Club wyprowadzić z tak dużego 

zadłużenia. W zamian za reklamę, GPBP95 zgodziło się co miesiąc potrącać 

należność z długu. Udało się również dojść do porozumienia z komornikiem. 

Ostatecznie, po niecałych dwóch latach, wszystkie długi zostały spłacone bez 

udziału pieniędzy członków stowarzyszenia. 

Od kiedy Jazz Club miał już czystą sytuację finansową mógł się ubiegać  

o dotacje. Za pierwszym razem bezskutecznie, ale już za drugim udało się pewne 

                                                 
91 Wywiad z Władysławem „Duńkiem” Majewskim z dnia 19 marca 2009 
92 GZE – Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny 
93 Władysław Majewski Sprawozdanie finansowe SJC za okres 10.06.2001 – 31.12.2006, Gliwice 2006 
94 Protokół Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenia Muzycznego „Śląski 
Jazz Club”, Gliwice 2001 
95 GPBP – Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
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pieniądze pozyskać. Udało się także zorganizować kilka koncertów, stworzono 

stronę internetową, rozgłos o Jazz Clubie był coraz większy. Stowarzyszenie 

Śląski Jazz Club zaczęło znów mieć dobrą opinię w środowisku.96  

  Już w roku 2002 udało się zorganizować aż 47 muzycznych imprez 

klubowych. Cztery z nich mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Samorząd 

Miasta. Regularnie, dwa razy w miesiącu, odbywały się imprezy o charakterze 

jam-session. Zgodnie z treścią statutu Śląskiego Jazz Clubu mają one dla Jazz 

Clubu szczególne znaczenie, ponieważ spełniają role edukacyjne i integracyjne,  

a skierowane są przede wszystkim do młodzieży.  

Działalność stowarzyszenia nie ograniczyła się wyłącznie do siedziby 

klubu. Podczas Gliwickiej Wiosny 2002 w ramach imprezy Grająca Starówka 

Jazz Club zorganizował dwudniową serię koncertów plenerowych.97 

Z każdym następnym rokiem koncertów organizowanych przez Śląski Jazz 

Club było coraz więcej. W Jazz Clubie od tej pory występowali najbardziej 

cenieni muzycy polskiej i zagranicznej sceny jazzowej. Imprezy muzyczne 

organizowane przez Śląski Jazz Club cieszą się niesłabnącym powodzeniem  

a liczba członków stowarzyszenia stale rośnie. I co cieszy wszystkich działaczy 

Jazz Clubu zainteresowanie koncertami i jam-sessions wykazują przede 

wszystkim osoby młode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Wywiad z Władysławem „Duńkiem” Majewskim z dnia 19 marca 2009 
97 Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club za rok 2002, Gliwice 2002 
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Rozdział III: 

ŚLĄSKI JAZZ CLUB DZISIAJ 

 

 

 

III. 1. Funkcjonowanie SJC 

 

 

 Stowarzyszenie Śląski Jazz Club jako organizacja społeczna przez ponad 

pół wieku nie porzuciło swoich idei. Sam statut przeszedł spore modyfikacje, 

jednak najczęściej były to zmiany, które przez lata historii były konieczne, aby 

Śląski Jazz Club mógł przez cały ten czas odpowiednio funkcjonować. Jednak 

istota stowarzyszenia, charakter i zasady działania nie uległy zmianom. Obecny 

prezes Mirosław Rakowski na stronie internetowej klubu odpowiada na pytanie: 

„Jak to się udało biorąc pod uwagę wszystkie zawirowania polityczno – 

historyczne? No cóż, może w ten prosty sposób, że organizacje społeczne tworzyli 

ludzie, którzy chcieli robić coś... uczciwie, kreatywnie, w zgodzie z własnym 

sumieniem i zasadami logiki. A te elementy często opierają się jak prawdziwe 

bastiony przed tzw. „normalizacją” polityczną. Bez względu na czas historyczny 

stojący za ową normalizacją.”98 

 Obecnie jednak działalność klubu jest w znacznym stopniu różna od jej 

kształtu choćby w latach siedemdziesiątych. W przeciwieństwie do lat minionych 

w tej chwili Śląski Jazz Club nie zatrudnia ani jednej osoby. Wszystkie działania 

są obecnie wynikiem pracy społecznej członków stowarzyszenia, a wszystkie 

środki przeznaczane są na podstawową działalność statutową, czyli organizację 

koncertów, festiwali, promocję muzyków, muzyki oraz samego Jazz Clubu. 

Członkowie stowarzyszenia poświęcają na to swój wolny czas, wykorzystują przy 

tym swoje doświadczenie zawodowe i wiedzę. I tu Śląski Jazz Club ma szczęście, 

                                                 
98 http://www.sjc.pl/page.php?page=chronicle&id=16 18 III 2009 
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gdyż spore grono członków organizacji to ludzie zawodowo związani z branżą 

kulturalno – rozrywkową. Stowarzyszenie zrzesza bowiem nie tylko pasjonatów 

muzyki, ale także ludzi którzy interesują się promocją, marketingiem itp.  

W dzisiejszych czasach takie osoby są niezbędne, aby organizacja pozarządowa, 

której członkowie pracują wyłącznie społecznie, w ogóle przetrwała.  

 Śląski Jazz Club pozyskuje środki finansowe z wielu źródeł. Miasto 

Gliwice dofinansowuje cykl Czwartki Jazzowe z Gwiazdą, a także jest jednym ze 

sponsorów festiwalu Jazz w Ruinach. Zdarza się, że uda się pozyskać pieniądze 

także z gminy, oraz z funduszy Unii Europejskiej. Fundusze pozyskane z biletów 

są jedynie symboliczne i przekazywane są na honoraria lub na sprawy bieżące 

klubu.  

W chwili obecnej wśród działaczy Śląskiego Jazz Clubu znajdują się:  

Mirosław Rakowski – prezes SJC, 38-letnie doświadczenie zawodowe  

w instytucjach kultury na stanowiskach związanych z organizacją i finansami, 

Krzysztof Matyjaszek – wiceprezes, od 35 lat związany z jazzem i SJC. 

Realizator dźwięku podczas koncertów organizowanych w siedzibie 

stowarzyszenia i na imprezach klubowych, 

Władysław "Duniek" Majewski – skarbnik, od 1971 roku związany ze SJC.  

W latach 1972-1993 pracował zawodowo  jako organizator wydarzeń kulturalnych 

Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Gliwicach, Śląskiego Jazz Clubu, 

Miejskiego Ośrodka Kultury w Gliwicach , DMiT w Zabrzu , WPWS Spodek  

w Katowicach, Operetki Śląskiej w Gliwicach i Polskiego Radia Katowice.  

W okresie tym był organizatorem wielu koncertów muzycznych, w których brała 

udział czołówka polskich muzyków i wokalistów, 

Marek Klimurczyk – sekretarz, technik budownictwa, fotograf amator, członek 

Stowarzyszenia Na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic "Gliwickie 

Metamorfozy", 

Wojciech Pieszka – członek zarządu, gitarzysta basowy i kontrabasista, muzyk 

sesyjny i pedagog, 
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Jerzy Wojtuszek – przewodniczący komisji rewizyjnej, nauczyciel akademicki  

Politechniki Śląskiej, wykładowca przedmiotów telekomunikacyjnych. Pasjonat 

jazzu i gatunków pokrewnych, 

Adam Solski – członek komisji rewizyjnej, puzonista, kompozytor, aranżer, autor 

tekstów, 

prof. Andrzej Schmidt – członek honorowy SJC, polski historyk jazzu 

(najwybitniejszy polski znawca jazzu i jego historii), profesor Akademii 

Muzycznej w Katowicach, 

Daniel Ryciak – członek SJC, muzyk, PR-owiec (z wykształcenia), animator 

kultury (z powołania), dziennikarz, fundriser (z konieczności), fotograf amator.  

Bartek Pieszka – członek SJC, wibrafonista i kompozytor jazzowy, lider zespołu 

Bartek Pieszka Quartet, 

Piotr Schmidt – członek SJC, trębacz i kompozytor jazzowy, lider zespołu 

Michał Wierba & Piotr Schmidt Quintet, 

Anna Szołtysek – członkini SJC, filozof, teolog, poetka, eseistka, amatorsko 

zajmuje się fotografią.99 

  

 

 

III. 2. Działalność poza siedzibą klubu 

 

  

Obecnie działalność Jazz Clubu nie ogranicza się wyłącznie do 

organizowania koncertów i jam-sessions w siedzibie klubu. Śląski Jazz Club jest 

również organizatorem (lub współorganizatorem) wielu uznanych festiwali, które 

już na dobre wpisały się w kalendarz gliwickich wydarzeń kulturalnych. Jednym  

z najważniejszych których Jazz Club był pomysłodawcą i inicjatorem jest letni 

festiwal Jazz w Ruinach, odbywający się w Ruinach Teatru Miejskiego Victoria  

w Gliwicach, miejscu niezwykłym, którego uroki docenili najwybitniejsi artyści  

z całej Polski, którzy mieli przyjemność występować na deskach tego teatru. 

                                                 
99 http://www.sjc.pl/page.php?page=page&id=2 18 III 2009 
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Pomysłodawcą imprezy jest Mirosław Rakowski, który to powołał  festiwal 

Jazz w Ruinach do życia w sierpniu 2004 roku. Już rok wcześniej były bardzo 

daleko posunięte plany dotyczące festiwalu, jednak przedłużający się remont 

tarasu przy teatrze uniemożliwił odbycie się wtedy jego pierwszej edycji. 

Natomiast w roku 2004 już nic nie stało na przeszkodzie, aby w Gliwicach 

powstał jeden z ciekawszych festiwali na Śląsku. Charakter imprezy jest dość 

nietypowy, gdyż w założeniu miały to być koncerty plenerowe na tarasie teatru,  

a we wnętrzu odbywać się miały jedynie w przypadku niepogody. Jednak 

zainteresowanie festiwalem okazało się być tak duże, że niezależnie od pogody 

koncerty odbywają się w sali teatru, gdzie jest więcej miejsca. Jednak otwarty 

charakter imprezy udało się zachować. Ważnym elementem koncepcji festiwalu, 

wyróżniającym go także na tle innych, jest też to, że wykonawcami są zawsze 

młode zespoły, jeszcze może nie tak znane, ale zawsze są to wykonawcy już 

wielokrotnie nagradzani, prezentujący bardzo wysoki poziom wykonawczy. Od 

roku 2008 Festiwal Jazz w Ruinach stał się festiwalem międzynarodowym. 

Odbywa się zawsze w dwa pierwsze weekendy sierpnia.  

Miesiące letnie sprzyjają organizacji takich imprez również dlatego, że 

działalność klubowa stowarzyszenia trwa od września do sierpnia, a więc 

działacze SJC mają na to więcej czasu, a i fani jazzu mają mniej okazji go słuchać. 

Kolejną ważną imprezą organizowaną przez Śląski Jazz Club we 

współpracy ze studenckim klubem Gwarek jest jeden z najstarszych festiwali 

jazzowych w regionie - Boom Jazz. Pierwsza jego edycja odbyła się w dniach 12-

17 listopada 1973. Pomysłodawcą był Krzysztof Kobyliński oraz Władysław 

„Duniek” Majewski. Majewski tak wspomina organizację tego przedsięwzięcia: 

"...pierwszy kosztorys był chyba na 20 tysięcy złotych, potem urósł do pół 

"balona" - ty wiesz ile to było pieniędzy? Księgowa w Radzie Uczelnianej SZSP 

jak to zobaczyła to mało nie zemdlała. W tym były nawet jakieś elementy 

sponsoringu, bo pieniądze zbieraliśmy w niektórych gliwickich zakładach pracy! 

..." Atmosfera festiwalu od samego początku była wyjątkowa, co podkreślają 

muzycy którzy brali udział w kolejnych edycjach. Marek Stryszowski z jazz-

rockowej grupy lat 70-tych Laboratorium wspomina: „...na "Boom'ie" nie 



 48

graliśmy tylko raz bo coś wypadło z "zagranicą". U was fajnie się gra - macie 

stałą, świetną publiczność - to nie są przypadkowi ludzie jak gdzie indziej, wiedzą 

dokładnie na co przychodzą...". Miesięcznik Jazz tak pisał o Boom Jazzie w roku 

1976: „Klimat Boom Jazzu jest niepowtarzalny, jako, że jest to chyba jedyna  

w kraju impreza jazzowa, na której panuje taka atmosfera, o którą coraz trudniej 

w czasach festiwali i koncertów organizowanych dla masowego odbiorcy - 

atmosfera pełnego kontaktu widza z muzykiem. Ta właśnie atmosfera 

spowodowała, że Boom Jazz liczy się, że jazzmani polscy znają tę nazwę, a na 

wieść o niej czym prędzej zmierzają do Gliwic..."
100 Po kilkuletniej przerwie 

festiwal został reaktywowany w roku 2003.  

Od 2003 roku także Jazz Club współpracuje z Muzeum w Gliwicach przy 

Gliwickich Dniach Dziedzictwa Kulturowego. Jazz Clubowe zespoły, głównie 

dixielandowe, można było usłyszeć m.in. w zabytkowym tramwaju, który podczas 

czas Dni Dziedzictwa Kulturowego jeździł po gliwickich ulicach. 

Estrada Śląskiego Jazz Clubu stała także od roku 2002 do 2007 na ulicy 

Szkolnej podczas Grającej Starówki odbywającej się w ramach Wiosny 

Gliwickiej. Były to 2 dni podczas których Jazz Club prezentował koncerty 

jazzowe i bluesowe. 

Muzyków Śląskiego Jazz Clubu można było także usłyszeć podczas 

Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy Ulicznicy. W lipcu i sierpniu 2007 

roku zespoły związane z Jazz Clubem tworzyły muzykę przy projekcji niemych 

filmów wyświetlanych na gliwickim rynku.101 

 

 

III. 3. Obchody 50-lecia istnienia stowarzyszenia 

 

 

 Śląski Jazz Club w roku 2006 doczekał się wielkiego jubileuszu. Świętował 

on 50 lat nieprzerwanej działalności. W dniu 19 października 2006, dokładnie  

                                                 
100 http://www.politykus.ordynacka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=112 19 III 2009 
101 http://www.sjc.pl/page.php?page=chronicle&id=13 19 III 2009 
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w pięćdziesiątą rocznicę zebrania konstytucyjnego na którym stowarzyszenie 

Śląski Jazz Club zostało zawiązane, odbyło się w siedzibie Jazz Clubu kameralne 

spotkanie. Uczestniczyły w nim wszystkie osoby związane ze stowarzyszeniem, 

do których udało się dotrzeć, w tym czterech założycieli. Byli nimi Ryszard 

Siomkajło, Jan Kwaśnicki, Tadeusz „Erroll” Kosiński oraz Tadeusz Tabeński. 

Zaproszeni byli również przedstawiciele sponsorów i władz miasta. Podczas tej 

imprezy grał zespół South Silesian Brass Band z Rybnika.  

 
fot. 12. stoją od lewej: Czesław Gawlik, Tadeusz "Erroll" Kosiński, Andrzej Schmidt, Danuta Cholińska, 

Marek Szymaszkiewicz, Ryszard Siomkajło, Mikołaj Osiadły, Lothar Dziwoki    
siedzą: Zbigniew Kądzielewski, Jan Kwaśnicki, Marian Szpruch, Tadeusz Tabeński (fot. Antoni 

Witwicki)
102 

 

Koncert galowy odbył się 30 listopada 2006 roku w sali Gliwickiego Teatru 

Muzycznego. W pierwszej części koncertu wystąpiła młodzież związana ze 

Śląskim Jazz Clubem. Były to dwie formacje które dały krótkie koncerty. 

Pierwsza z nich to Piotr Schmidt Quartet w składzie Piotr Schmidt – tp, Bartek 

Pieszka – vib, Wojtek Pieszka – b, Kazimierz Derbawczuk – dr. Drugi zespół to 

duet Snub Cube w skład którego wchodzą Bartek Pieszka – vib oraz Nikola 

Kołodziejczyk – p. W drugiej części wystąpiła gwiazda wieczoru; amerykański 

kwintet Vandermark Five, grający współczesny jazz awangardowy. Muzycy 

zespołu Vandermark Five to: Tim Daisy – dr, Dave Rempis – ts, as, Kent Kessler 

                                                 
102 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=3 6 IV 2009 
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– b, Fred Lonberg - Holm – vc, Ken Vandermark – ts, bs, cl. Koncert prowadził 

prof. Andrzej Schmidt, przekazując krótką historię jazzu w Gliwicach  

i przedstawiając wykonawców.  

 

 

fot.13. Koncert Jubileuszowy 50-lecia Śląskiego Jazz Clubu w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, na 

zdjęciach: prezes Mirosław Rakowski przyjmujący gratulacje od władz miasta, prof. Andrzej Schmidt, 

Piotr Schmidt Quartet, Snub Cube, Vandermark Five i Jan Kwaśnicki z małżonką Czesławą wśród 

publiczności (fot. Antoni Witwicki)
103

 

 

 

                                                 
103 http://www.sjc.pl/page.php?page=newsitem&id=3 6 IV 2009 
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ZAKOŃCZENIE 

 

 

Śląski Jazz Club istniejąc od przeszło pół wieku przechodził przez różnego 

rodzaju okresy. Zmieniały się ustroje polityczne, pokolenia, mody, gusta, jednak 

stowarzyszenie Śląski Jazz Club istniało. Stało się tak dzięki ludziom, którzy na 

przestrzeni lat tworzyli Śląski Jazz Club. Zawsze byli to pasjonaci, dla których 

celem nadrzędnym była praca na rzecz szerzenia i upowszechniania kultury,  

a przede wszystkim jazzu.  

Pomimo tego, iż Śląski Jazz Club ma teraz stabilną pozycję na rynku, 

bardzo dobrą opinię, a jego działalność wykracza już znacznie poza region Śląska, 

co można zauważyć choćby obserwując organizowany przez Jazz Club festiwal 

Jazz w Ruinach, który od zeszłego roku stał się festiwalem międzynarodowym, to 

jednak nie można powiedzieć, że wszystkie kłopoty Jazz Clubu są zażegnane. 

Wciąż trwają kłopoty lokalowe, i nie tylko mowa tu o niedogodnościach 

związanych z jednak małą powierzchnią lokalu, który wciąż jest jego siedzibą, ale 

sporym problemem jest jego otoczenie. Sam lokal ma dobrą lokalizację w samym 

centrum miasta, jednak aby do niego dotrzeć należy przebrnąć przez bardzo 

brudną bramę i wiecznie zastawione śmietnikami podwórze, które przed każdym 

koncertem jest w miarę możliwości sprzątane przez członków oraz zarząd Jazz 

Clubu. Liczne interwencje w tej sprawie nie przyniosły żadnego efektu.  

Wydaje się, że jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zmiana siedziby 

Śląskiego Jazz Clubu, jednak takie stowarzyszenie które utrzymuje się samo,  

a wszyscy jego działacze pracują społecznie, nie może nawet myśleć o zmianie 

lokalu na własną rękę. 

Podczas pracy nad historią Śląskiego Jazz Clubu spotkałem się z niezwykłą 

życzliwością oraz chęcią pomocy wszystkich osób do których udało mi się dotrzeć 

i prosić ich o współpracę. Chciałbym w tym miejscu wymienić osoby, które 

bezpośrednio przyczyniły się do powstania tej pracy, są to: prof. Andrzej Schmidt, 
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Mieczysław „Mikołaj” Osiadły, Jan Kwaśnicki, Mirosław Rakowski, Roman 

Marmol, Władysław „Duniek” Majewski, Tadeusz Kosiński, Zbigniew Gocek, 

Leszek Furman, Andrzej Lament, Jolanta Schmidt, Andrzej Krupa, Adam 

Borowicz, Marek Klimurczyk oraz Wojciech Pieszka. Tylko dzięki nim udało mi 

się dotrzeć do większości informacji zamieszczonych w niniejszej pracy. 

Jest to dla mnie wielka przyjemność, móc rozmawiać i współpracować  

z tymi wszystkimi osobami które tworzyły historię Ślaskiego Jazz Clubu i jazzu 

na Śląsku. Jestem dumny, iż sam jestem obecnie członkiem tego stowarzyszenia  

i dołożę wszelkich starań aby Śląski Jazz Club nie został zapomniany, ale aby był 

wciąż żywy i pełny młodych pasjonatów jazzu i szczerze wierzę, iż tak się stanie. 
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ANEKS 

 

 

Wykaz koncertów które odbyły się w siedzibie klubu: 
 
10.01.2002. – Czwartek Jazzowy -  koncert zespołu COLLECTIVE TRIO 
w składzie: Tomasz Mucha – skrzypce, Loco Richter – gitara, Arek Skolik – perkusja 
 
18.01.2002. – koncert zespołu rockowego K2 
 
22.01.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
31.01.2002. – Czwartek Jazzowy - Jazz Jam 
 
02.02.2002. – Bal Jazzowy, impreza taneczna z muzyką jazzową „na żywo” 
 
06.02.2002. – Drum’n bass session 
 
13.02.2002. – Drum’n bass session 
 
14.02.2002. – Walentynki Jazzowe – impreza taneczna z muzyką jazzową „na żywo” 
 
19.02.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
20.02.2002. – Drum’n bass session 
 
28.02.2002. – Czwartek Jazzowy - Jazz Jam 
 
05.03.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
07.03.2002 – Czwartek Jazzowy -  koncert z cyklu „Spotkanie po latach” z udziałem 
Leszka Furmana – fortepian i Jana Kwaśnickiego – fortepian 
koncert w całości rejestrowany dźwiękowo w celach archiwalnych. 
 
19.03.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
28.03.2002. – Czwartek Jazzowy - Jazz Jam 
 
04.04.2002. – koncert „Współczesna piosenka francuska w Polsce” – Francois L. – 
recital  (impreza obca) 
 
16.04.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.04.2002. – Czwartek Jazzowy - Jazz Jam 
 
25.04.2002. – „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”– koncert SUSAN WEINERT TRIO 
 
15.05.2002. – koncert z cyklu „Psychofolk”, wystąpił zespół TICHY/TROUT 
 
21.05.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
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22.05.2002. – koncert z cyklu „Psychofolk”, wystąpił zespół TRANSFUZJON 
 
23.05.2002. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
05.06.2002. – Środa Rockowa – koncert zespołów: „Bizarre” i „Audience of the Sin” 
 
18.06.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
27.06.2002. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
24.09.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
26.09.2002. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
03.10.2002. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu  GRZEGORZ GRYCAN TRIO 
 
06.10.2002. – „Gość Rawy Blues w Śląskim Jazz Clubie” -  koncert duetu PROUD 
MARY 
 
10.10.2002. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu EFENDI ZEBU 
 
17.10.2002. – „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” – APOSTOLIS ANTHIMOS TRIO 
koncert dofinansowany przez Urząd Miasta 
 
22.10.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
24.10.2002. – Czwartek Jazzowy – koncert jubileuszowy zespołu DAILY JAZZ 
COMBO 
 
31.10.2002 – Czwartek Jazzowy  - Zaduszki Jazzowe w Śląskim Jazz Clubie, koncert w 
wykonaniu tria w składzie: Marcin Ślusarczyk – saksofon, Maciej Adamczak – 
kontrabas, Arek Skolik – perkusja 
koncert poświęcony pamięci Henryka Cholińskiego. 
 
12.11.2002. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu RUBENS BAND (Zydeco Blues) 
 
14.11.2002. – „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” – koncert zespołu  STEVE HOOKS & 
RYSZARD STYŁA QUARTET 
 
19.11.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
21.11.2002. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu JASMINE TRIO i Przyjaciół 
 
26.11.2002. – Wtorek Bluesowy – koncert grupy PULS 
 
28.11.2002. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
03.12.2002. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu HONKY TONK 
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05.12.2002. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu ZOO w składzie: Piotr Rachoń - 
fortepian, Adam Stodolski – kontrabas, Przemysław Borowiecki – perkusja 
 
10.12.2002. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu TEENAGE BEAT 
 
12.12.2002. – „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą” – koncert zespołu JANUSZ MUNIAK                    
QUARTET 
 
17.12.2002. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
19.12.2002. – Czwartek Jazzowy – koncert z cyklu “Spotkanie po latach”, w którym 
wystąpił jeden z założycieli Śląskiego Jazz Clubu w 1956 r. Tadeusz „Erroll” Kosiński 
 
09.01.2003. – Czwartek Jazzowy -  recital pianisty PIOTRA RACHONIA 
 
14.01.2003. – Wtorek Bluesowy z Gwiazdą -  koncert zespołu EASY RIDER 
 
16.01.2003. – Czwartek Jazzowy –  koncert zespołu TRES JAZZ w składzie: Jakub 
Moroń – puzon, Przemysław Strączek – gitara, Robert Czech – fortepian, Piotr Fujcik – 
bas, Przemysław Sokół - perkusja 
 
21.01.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
30.01.2003. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
06.02.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert JAZZ TRIO w składzie: Wojtek Puszek – 
fortepian, Romek Twarożek – kontrabas, Arek Skolik - perkusja 
 
11.02.2003. – Wtorek Bluesowy – EASY STREET – recital ARKA KOROLIKA – gitara 
akustyczna, dobro i śpiew.                       
 
13.02.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert tria DO w składzie: Dominik Strycharski – 
flety proste, Piotr Rachoń – fortepian, Adam Stodolski – kontrabas 
 
18.02.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
27.02.2003. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
01.03.2003. – BAL JAZZOWY – jazzowa impreza taneczna z muzyką „na żywo” 
 
06.03.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert TERENCE NGASSA QUINTET w składzie:, 
Terence Ngassa  (Kamerun) – trąbka, Radosław Stawarz – skrzypce, Ronald Tuczykont – 
kontrabas, Piotr Kalicki – fortepian, Ryszard Pałka - perkusja 
 
13.03.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert JACEK KONOPKA QUARTET w składzie: 
Jacek Konopka – gitara, Tomasz Mucha – skrzypce, Darek Stasiak – bas, Kazik 
Derbawczuk – perkusja 
 
18.03.2003. – Wtorek Bluesowy Blues Jam 
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19.03.2003. – Środa Rockowa – koncert zespołów PEACHE PEJCZ i GRUNGE 
MOTHER JOE 
 
25.03.2003. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu SECOND HAND 
 
27.03.2003. – Czwartek Jazzowy – Jazz Juniors Jam 
 
08.04.2003. – Wtorek Bluesowy -  koncert zespołu MR BLUES 
                                                           
10.04.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu PURPLE HOUSE w składzie: 
Karolina Glazer – śpiew, Kamil Barański – instr. klawiszowe, Robert Zając – gitara, 
Łukasz Zając – perkusja, Wojtek Gąsior – bas, Klaudiusz Kłosek – trąbka, Kamil Kułach 
-  saksofon, Wojtek Kołek - saksofon 
 
17.04.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu THE STAGE w składzie: Wojciech 
Gruszczyński – gitara, śpiew, Bartłomiej Marzec – gitara, Marcin Grzybek – bas, 
Mariusz Herwich – perkusja, Robert Stysz - saksofon 
 
22.04.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
24.04.2003. – Czwartek Jazzowy -  Jazz Juniors Jam 
 
30.04.2003. – Środa Rockowa – koncert zespołu  SPRZEDAWCY GAZET 
 
06.05.2003. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu COCKROACH TRIO 
 
08.05.2003. – Czwartek Jazzowy – TRIO ANDRZEJA TREFONA w składzie: Andrzej 
Trefon – gitara, Jan Cichy – gitara basowa, Jerzy „Kali” Wenglarzy - perkusja 
 
15.05.2003. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – JAN PTASZYN WRÓBLEWSKI z 
zespołem w składzie: Wojtek Puszek – fortepian, Romek Twarożek – kontrabas, Arek 
Skolik – perkusja 
 
20.05.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
22.05.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu  FREE MAN 
 
29.05.2003. – Czwartek Jazzowy – Jazz  Juniors Jam 
 
01.06.2003. – Boom Jazz 2003 – Jam Session w którym wzięli udział m. in.: Zbigniew 
Namysłowski – saksofon, Jacek Namysłowski – puzon, Sławomir Jaskułke – fortepian, 
Krzysztof Pacan – kontrabas, Karol White (USA) - gitara 
 
02.06.2003. – Boom Jazz 2003– Jam Session w którym wzięli udział m. in.: Krzysztof 
Zawadzki – perkusja, zespół PURPLE HOUSE 
 
03.06.2003. – Boom Jazz 2003 – koncert zespołu TOMEK MUCHA COLLECTIVE w 
składzie: Tomasz Mucha – skrzypce, Jacek Konopka – gitara, Marcin Ślusarczyk – 
saksofon, Krzysztof Pacan – kontrabas, Arek Skolik - perkusja 
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05.06.2003. – Czwartek Jazzowy – DAILY JAZZ COMBO i Przyjaciele 
 
12.06.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert - BIG BANG ELECTRIC JAZZ GROUP 
 
17.06.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
11.09.2003. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – JAREK ŚMIETANA QUARTET w 
składzie: Jarosław Śmietana – gitara, Piotr Wyleżoł – fortepian, Tomasz Kupiec – 
kontrabas, Adam Czerwiński – perkusja 
 
16.09.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.09.2003. – Czwartek Jazzowy  - koncert FULL TIME SERVICE w składzie: Wojtek 
Gruszczyński – gitara, śpiew, Robert Szewczuga – bas, Michał Konior – gitary, Dorota 
Zaziąbło – fortepian, Łukasz Wojtas - perkusja 
 
25.09.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
07.10.2003. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu HONKY TONK 
 
16.10.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu THE SZPILKI w składzie: Rusłan 
Michnowicz – saksofon, Michał Lipiński – fortepian, Michał Poźniak – bas, Arek 
Niemiec – perkusja 
 
21.10.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
22.10.2003. – Środa Rockowa – koncert zespołów GRUNGE MOTHER JOE i LARMO 
 
23.10.2003. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – KRZYSZTOF ŚCIERAŃSKI – gitara 
basowa, PIOTR WOJTASIK – trąbka 
 
30.10.2003. – Czwartek Jazzowy – ZADUSZKI JAZZOWE. Wystąpili: Tomasz 
Grzegorski -  saksofon, Tomasz Kupiec – kontrabas, Arek Skolik – perkusja 
 
06.11.2003. – Czwartek Jazzowy – koncert zespołu KaPeLa Trio w składzie: Łukasz 
Kluczniak – saksofon, Marcin Lamch – kontrabas,  Przemysław Pacan - perkusja 
 
13.11.2003. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą  THE GLOBETROTTERS w składzie: 
Bernard Maseli – KAT, Jerzy Główczewski – saksofon, Kuba Badach – śpiew, Nippy 
Noya – instr. perkusyjne 
 
18.11.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
25.11.2003. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu J.D. BLUES BAND 
 
26.11.2003. – Środa Rockowa – koncert charytatywny „Gremialność dla Basi”; 
wystąpiły zespoły: LARMO, GRUNGE MOTHER JOE i OPOZYCJA 
 
27.11.2003. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
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10.12.2003. – Środa Rockowa – koncert zespołu YPSYLON 
 
11.12.2003. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą MACIEJ SIKAŁA + JAZZ TRIO w 
składzie: Maciej Sikała – saksofon, Wojtek Puszek – fortepian, Romek Twarożek – 
kontrabas, Arek Skolik – perkusja 
 
16.12.2003. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.12.2003. – Czwartek Jazzowy „Gwiazdka Jazzowa”; wystąpili m. in. zespół DAILY 
JAZZ COMBO oraz: Piotr Schmidt – trąbka, Bartek Pieszka – wibrafon, Wojtek Pieszka 
– bas, Katarzyna Mizerny – śpiew, Andrzej Taraszkiewicz - fortepian 
  
13.01.2004. – Wtorek Bluesowy - koncert zespołu TEENAGE BEAT 
 
20.01.2004. – Wtorek Bluesowy - Blues Jam 
 
16.01.2003. – Czwartek Jazzowy – KRZYSZTOF POPEK GROOVE MAKERS w 
składzie: Krzysztof Popek – flet, Paweł Ambroziak – gitara, Maciej Adamczak – 
kontrabas, Adam Buczek - perkusja 
                        
29.01.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
07.02.2004. – BAL JAZZOWY – jazzowa impreza taneczna z muzyką „na żywo” 
 
10.02.2004. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu TIPSY STREET 
 
12.02.2004. – Czwartek Jazzowy – SZY SZY KAAN JAZZ GROUP w składzie: Piotr 
Domagała – gitara, Łukasz Czekała – skrzypce, Robert Szewczuga – bas, Ryszard Pałka 
- perkusja 
                                                             
17.02.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam                                                                               
 
26.02.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
  
11.03.2004. – Czwartek Jazzowy – EFENDI ZEBU w składzie: Piotr Rachoń – fortepian, 
Dominik Bieńczycki – skrzypce, Darek Stasiak – bas, Jakub Rutkowski - perkusja 
 
12.03.2004. – Rockoteka – wystąpił zespół GAMBIT 
 
16.03.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
17.03.2004. – Dzień Św. Patryka – wieczór z muzyką irlandzką, wystąpił zespół 
                       NO NAME BAND     
 
18.03.2004. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - JERZY MILIAN STICKS QUARTET w 
składzie: Jerzy Milian – wibrafon, Joachim Mencel – fortepian, Tomasz Grzegorski – 
saksofon, Romek Twarożek – kontrabas, Arek Skolik – perkusja oraz Bartek Pieszka - 
wibrafon  
 
25.03.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
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26.03.2004. – Rockoteka – wystąpiły zespoły TAPTA i CHICO 
 
30.03.2004. – Wtorek Bluesowy z Gwiazdą – GANG OLSENA 
 
15.04.2004. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – JAZZ BAND BALL ORCHESTRA 
 
20.04.2004. – Wtorek Bluesowy - Blues Jam 
                                                           
22.04.2004. – Czwartek Jazzowy – CLASSIC JAZZ TRIO w składzie: Dorota Zaziąbło – 
fortepian, Robert Szewczuga – bas, Maciej Caputa - perkusja 
 
23.04.2004. – Rockoteka – wystąpił zespół KILLJOY 
                                                            
29.04.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
30.04.2004. – Rockoteka – wystąpił zespół HONKY TONK 
 
05.05.2004. – Środa Rockowa – koncert zespołu  OCEAN 
 
11.05.2004. – „Boom Jazz 2004” – Jam Session 
 
12.05.2004. – „Boom Jazz 2004” – Jam Session  
 
13.05.2004. – „Boom Jazz 2004” - Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - TRIO WOJCIECHA 
KAROLAKA w składzie: Wojciech Karolak – hammond, Piotr Cieślikowski – saksofon, 
Roman Ślefarski - perkusja                                                               
 
18.05.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
19.05.2004. – Środa Rockowa - koncert zespołu  EARTHQUAKE 
 
20.05.2004. – Czwartek Jazzowy – TRIO JACKA NAMYSŁOWSKIEGO w składzie: 
Jacek Namysłowski – puzon,  Wojciech Traczyk – kontrabas,  Paweł Dobrowolski - 
perkusja 
 
25.05.2004. – Wtorek Bluesowy – ANDRZEJ ŻMUDZKI 
 
27.05.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
15.06.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                                                                                    
17.06.2004. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – JASKULKE 3YO w składzie: Sławek 
Jaskułke – fortepian, Krzysztof Pacan – kontrabas, Krzysztof Dziedzic – perkusja 
 
24.06.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
17.06.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
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16.09.2004. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – TYMON TYMAŃSKI JASS 
ANSAMBLE w składzie: Tymon Tymański – gitara, Antoni „Ziut” Gralak – trąbka, 
Wojciech Mazolewski – bas, Arek Skolik - perkusja 
 
21.09.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
23.09.2004.  – Czwartek Jazzowy  - BIG BANG ELECTRIC JAZZ GROUP w składzie: 
Staszek Sroka – gitara, Paweł Janik – bas,  Łukasz Kurek - perkusja                                  
 
30.09.2004. – Czwartek Jazzowy – Dixieland & Swing Jam, wystąpiły zespoły: DAILY 
JAZZ COMBO, SOUTH SILESIAN BRASS BAND 
 
12.10.2004. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu ŚCIGANI 
 
14.10.2004. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – FUNKY GROOVE w składzie: Marek 
Napiórkowski – gitara,  Artur Lesicki – gitara, Tomasz Grabowy – bas, Marcin Jahr – 
perkusja 
 
19.10.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
21.10.2004. – Czwartek Jazzowy - WARREN BYRD TRIO w składzie: Warren Byrd 
(USA) – fortepian, śpiew, Tomasz Kupiec – kontrabas, Wojciech Fedkowicz - perkusja 
 
28.10.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
04.11.2004. – Czwartek Jazzowy – KONCERT ZADUSZKOWY w składzie: Paweł 
Smorąg – saksofon, Romek Twarożek – kontrabas, Arek Skolik - perkusja 
 
09.11.2004. – Wtorek Bluesowy – koncert zespołu BLUE SOUNDS 
                                                            
16.11.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                                                                              
18.11.2004. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - TOMASZ SZUKALSKI QUARTET w 
składzie: Tomasz Szukalski – saksofon, Wojtek Puszek – fortepian, Maciej Adamczak – 
kontrabas, Krzysztof Dziedzic – perkusja 
 
25.11.2004. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
09.12.2004. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą -  K/B/D/ TRIO feat. ADAM 
PIEROŃCZYK w składzie: Adam Pierończyk – saksofon, Paweł Kaczmarczyk – 
fortepian, Michał Barański – kontrabas, Paweł Dobrowolski – perkusja 
 
14.12.2004. –  Wtorek Bluesowy – koncert zespołu FUNKY STUFF 
 
16.12.2004. – Czwartek Jazzowy – “Gwiazdka Jazzowa” 
                       wystąpił zespół GRAWITACJA oraz muzycy związani z ŚJC 
 
21.12.2004. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.01.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
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20.01.2005. – Czwartek Jazzowy – 100NKA w składzie: Tomasz Leś – g,  Adam 
Stodolski – b, Przemysław Borowiecki – dr 
 
25.01.2005. – Wtorek Bluesowy – VOODOO LUNCH 
                                               
27.01.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
05.02.2005. – BAL JAZZOWY – jazzowa impreza taneczna z muzyką „na żywo” 
 
15.02.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
17.02.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – JORGOS SKOLIAS WORLD TRIO w 
składzie: Jorgos Skolias – voc, Bronisław Duży – tb, Jan Pilch – dr 
                                                             
22.02.2005. – Wtorek Bluesowy – HONKY TONK 
 
24.02.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
15.03.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                        
17.03.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – ADAM WENDT & FRIENDS w 
składzie: Adam Wendt – ts, Wojciech Niedziela – p, Zbigniew Wrombel –b, Marcin Jahr 
– dr 
 
29.03.2005. – Wtorek Bluesowy – Koncert poświęcony pamięci Pawła Bergera: Michał 
Konior – g, Wojciech Gruszczyński – g. voc 
                   
30.03.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
                        
13.04.2005. – koncert – WYKONAWCY PIEŚNI ZNANYCH   
  
14.04.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – BRAD TERRY & K/B/D/ TRIO w 
składzie: Brad Terry (USA) – cl, Paweł Kaczmarczyk – p, Kamil Barański – b, Paweł 
Dobrowolski – dr 
 
19.04.2005. –  Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
21.04.2005. – Czwartek Jazzowy - SYNERGY 
 
28.04.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
17.05.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                                                           
19.05.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – IZA ZAJĄC Z ZESPOŁEM w składzie: 
Iza Zając – voc, Jarosław Małys – p, Janusz Witko – ts, Maciej Adamczak – b, Adam 
Buczek – dr 
 
31.05.2005. – Wtorek Bluesowy – MR BLUES 
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16.06.2005. – Czwartek Jazzowy – NEW JAZZ QUARTET w składzie: Dorota Zaziąbło 
– p, Marcin Żupański – ts, Eugeniusz Kubat –b,  Ryszard Balcer – dr 
 
21.06.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
30.06.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
13.09.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
20.09.2005. – Wtorek Bluesowy – KOREK  
 
22.09.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – WALK AWAY w składzie: Bernard 
Maseli – KAT, Marek Podkowa – saksofon, Tomasz Grabowy – bas, Krzysztof 
Zawadzki - perkusja                                                              
 
29.09.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
13.10.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą  
MONTY WATERS & KAZIMIERZ JONKISZ ENERGY w składzie: Monty Waters 
(USA) – ts, voc, Borys Janczarski – ts, Wojciech Pulcyn – b, Paweł Kaczmarczyk – p, 
Kazimierz Jonkisz – dr 
 
18.10.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
25.10.2005. – Wtorek Bluesowy – TEENAGE BEAT 
                        
27.10.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
10.11.2005. – Czwartek Jazzowy – DOMINIKA ZIOŁO Z ZESPOŁEM w składzie: 
Dominika Zioło – voc, Dominik Rosłon – p, Andrzej Zielak – b, Grzegorz Kańtoch – dr 
 
15.11.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                                                                                    
17.11.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – PINK FREUD w składzie: Wojciech 
Mazolewski – b, Tomasz Ziętek – tp, Kuba Staruszkiewicz – dr 
 
08.12.2005. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – OLD METROPOLITAN BAND 
                  
13.12.2005. – Wtorek Bluesowy – BLUES POLSKO-CZESKI: Marek Wojtowicz – 
gitara, śpiew, Roman Cerny (Czechy) - harmonijka 
 
20.12.2005. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam  
                                                   
29.12.2005. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam  
 
12.01.2006. – Czwartek Jazzowy – Klinika Czadu w składzie: Anna Frączek – voc, 
Jadwiga Kłapa – as, voc, Katarzyna Kupiec – g, voc, Janusz Frychel – b 
 
17.01.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
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19.01.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – NEW BONE w składzie: Tomasz Kudyk 
– tp, Marcin Ślusarczyk – ts, Joanna Gajda – p, Maciej Adamczak – b, Arek Skolik – dr 
  
26.01.2006. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
09.02.2006. – Czwartek Jazzowy – MARCIN OLAK TRIO w składzie: Marcin Olak – g, 
Wojciech Traczyk – b, Hubert Zemler- dr 
                        
16.02.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – PI ER DWA w składzie: Marek Raduli – 
g, Wojtek Pilichowski – b, Tomasz Łosowski – dr 
 
18.02.2006. – Bal Jazzowy – Impreza taneczna z „jazzem” na żywo 
 
21.02.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                   
23.02.2006. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
                        
16.03.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – TRZASKA/NIELSEN/JORGENSEN: 
Mikołaj Trzaska – bcl, as, Peter Friis Nielsen (Dania) – g, Peter Ole Jorgensen (Dania) – 
dr 
 
21.03.2006. –  Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
23.03.2006. – Czwartek Jazzowy - MATPLANETA 
                                                           
06.04.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – ERYK KULM QUINTESSENCE w 
składzie: Robert Majewski – tp, Tomasz Pruchnicki – ts, Paweł Tomaszewski – p, 
Andrzej Zielak – b, Eryk Kulm – dr 
                                                          
13.04.2006. – Czwartek Jazzowy – ES QUARTET w składzie: Przemysław Strączek – g, 
Tomasz Basiuk – p, Konrad Basiuk – b, Łukasz Walczak – dr 
 
18.04.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
27.04.2006. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
04.05.2006. – Czwartek Jazzowy – EXCESENCJA w składzie: Janusz Starzyński – dr, 
Radek Pendziałek – g, voc, Paweł Piec – ts, Mateusz Dyszkiewicz – p, Jan Fic – b 
 
16.05.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.05.2006. – Czwartek Jazzowy – GRZEGORZ KAPOŁKA & BIG BANG ELECTRIC                                    
JAZZ GROUP w składzie: Grzegorz Kapołka – g, Stanisław Sroka – g, Paweł Janik – b, 
Łukasz Kurek – dr 
 
20.06.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
22.06.2006. – Czwartek Jazzowy - IREK GŁYK MULTISOUND w składzie: Irek Głyk 
– vib, Robert Szydło – b, Arek Skolik – dr 
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29.06.2006. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
14.09.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą - OLEŚ/JÖRGENSMANN/OLEŚ w 
składzie: Marcin Oleś – b, Theo Jörgensmann (Niemcy) – bcl, Bartłomiej „Brat” Oleś – 
dr 
 
19.09. 2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
21.09.2006. – Czwartek Jazzowy – STRINGS FUSION w składzie: Piotr Parniewski – 
viol, Jacek Konopka – g, Wojtek Pieszka – b, Kazimierz Derbawczuk – dr 
                        
28.09.2006. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
                                                                                    
12.10.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – THE GLOBETROTTERS w składzie: 
Bernard Maseli –  KAT, Jerzy Główczewski – as, Kuba Badach – voc, Nippy Noya – 
perc 
 
17.10.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam  
                                                   
19.10.2006. – Czwartek Jazzowy – 50 Urodziny Jazz Clubu: SOUTH SILESIAN 
BRASS BAND 
 
26.10.2006. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
16.11.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – DUETT w składzie: Jorgos Skolias – voc, 
Bogdan Hołownia – p 
 
21.11.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
14.12.2006. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – PILICHOWSKI BAND w składzie: 
Wojtek Pilichowski – b, Kamil Barański – keyb, Wojtek Olszak – keyb, Bartek Papierz – 
g, Agnieszka Trzeszczak – dr 
 
19.12.2006. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
21.12.2006. – Czwartek Jazzowy „Gwiazdka Jazzowa” – JAZZ BAR TRIO w składzie: 
Hanka Rożeń – voc, Grzegorz Dzierzgowski – g, Jacek Konopka – g oraz gościnnie Jan 
Hadryś – b 
                         
28.12.2006. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
16.01.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.01.2007. – Czwartek Jazzowy – KID BROWN w składzie: Anna Frączek – voc, 
Jadwiga Kłapa – as, voc, Katarzyna Kupiec – g, voc, Janusz Frychel – b, Roman Jońca – 
p, Łukasz Wojtas – dr 
 
25.01.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
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08.02.2007. – Czwartek Jazzowy – TRIO ANDRZEJA TREFONA w składzie: Andrzej 
Trefon – g, Jan Cichy – b, Jerzy „Kali” Wenglarzy – dr 
                  
15.02.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – SING SING PENELOPE w składzie: 
Tomasz Glazik – ts, Wojciech Jachna – tp, Daniel Mackiewicz – p, Patryk Węcławek – 
gb, Rafał Gorzycki – dr 
 
20.02.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                                                          
22.02.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
08.03.2007. – Czwartek Jazzowy – FREE MINDS TRIO w składzie: Stanisław Sroka – 
g, Piotr Górka – b, Łukasz Kurek - dr 
                        
15.03.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – JANUSZ MUNIAK QUINTET w 
składzie: Janusz Muniak – ts, Marcin Ślusarczyk – as, Paweł Kaczmarczyk – p, Maciej 
Adamczak – b, Arek Skolik – dr 
 
20.03.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                   
29.03.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
                        
12.04.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – MAX KLEZMER BAND 
                        
17.04.2007. –  Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
26.04.2007. –  Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
10.05.2007. – Czwartek Jazzowy – ENERJAZZER w składzie: Jarosław Spałek – tp, 
Jacek Owsianka – ts, Adam Solski – tb, Andrzej Taraszkiewicz – p, Wojtek Pieszka – b, 
Kazik Derbawczuk – dr 
 
15.05.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
                                                           
24.05.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – PIOTR WOJTASIK QUARTET w 
składzie: Piotr Wojtasik – tp, Maciej Sikała – ts, Wayne Dockery (USA) – b, Steve 
McCraven (USA) - dr                                                       
 
31.05.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
19.06.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
28.06.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
13.09.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – ADAM KAWOŃCZYK QUARTET w 
składzie: Adam Kawończyk – tp, Paweł Kaczmarczyk – p, Maciej Adamczak – b, Arek 
Skolik – dr 
 
18.09.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
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20.09.2007. – Czwartek Jazzowy – JAZZ SPHERE w składzie: Aleksandra Kanik – g, 
voc, Dominika Bujas – gb, voc, Luiza Zając – dr 
 
27.09.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
11.10.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – MACIEJ GRZYWACZ QUARTET w 
składzie: Maciek Grzywacz – g, Maciej Sikała – ts, Piotr Lemańczyk – b, Tyler Hornby 
(Kanada) – dr 
 
16.10.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
25.10.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
30.10.2007. – Wtorek Bluesowy – Siódma w nocy 
 
08.11.2007. – Czwartek Jazzowy – Zaduszki Jazzowe – BRAND NEW TRIO w 
składzie: Karol White – g, Tomasz Kupiec – b, Arek Skolik – dr 
 
15.11.2007. – Czwartek Jazzowy – JÓZEF MESZTEJN – recital 
 
20.11.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
22.11.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – TYMAŃSKI YASS ENSEMBLE w 
składzie: Tymon Tymański – g, ts, Alek Korecki -  ts, Ziut Gralak – tp, Wojtek 
Mazolewski – b, Kuba Staruszkiewicz – dr 
                     
29.11.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
                                                                                    
06.12.2007. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – TRIO KRZYSZTOFA 
ŚCIERAŃSKIEGO w składzie: Krzysztof Ścierański – gb, Marek Raduli – g, Cezary 
Konrad – dr 
                         
18.12.2007. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam  
                                                   
20.12.2007. – Czwartek Jazzowy z Mikołajem - ENERJAZZER 
 
27.12.2007. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
10.01.2008. – Czwartek Jazzowy – KLAUDIUSZ JANIA TRIO w składzie: Klaudiusz 
Jania – p, tp, Piotr Cufał – gb, Marek Romanowski – dr 
 
15.01.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
24.01.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – PIOTR BARON & SILBERMAN TRIO 
w składzie: Piotr Baron – ts, Dorota Zaziąbło – p, Łukasz Stworzewicz – dr, Artur 
Kudłacik – b 
 
31.01.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
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07.02.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – ECSTASY PROJECT EUROPAE w 
składzie: Rafał Gorzycki – dr, Łukasz Górkiewicz – viol, Paweł Nowicki – vib, Paweł 
Urowski - b 
 
14.02.2008. – Czwartek Jazzowy – FOOL X TRIO w składzie: Adam Fulara – g, Tomasz 
Fulara – gb, Rafał Czarnecki – dr 
 
19.02.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
28.02.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
06.03.2008. – Czwartek Jazzowy -  Śląski Jazz Club prezentuje – THE FELLOWS 
QUINTET w składzie: Piotr Schmidt – tp, Michał Wierba – p, Michał Bryndal – dr, 
Andrzej Zielak – b, Marcin Kaletka – ts 
 
18.03.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
20.03.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – WALK AWAY w składzie: Marek 
Podkowa -  ts, Bernard Maseli – KAT, Tomasz Grabowy – b, Krzysztof Zawadzki - dr 
 
27.03.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
03.04.2008. – Czwartek Jazzowy – Śląski Jazz Club prezentuje – BARTEK PIESZKA 
QUARTET w składzie: Bartek Pieszka – vib, Nikola Kołodziejczyk – p, Łukasz 
Borowiecki – b, Sebastian Kuchczyński - dr 
 
15.04.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
17.04.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – LESZEK KUŁAKOWSKI QUARTET 
TRIBUTE TO KOMEDA: Leszek Kułakowski – p, Maciej Sikała – ts, Piotr Kułakowski 
– b, Tomasz Sowiński - dr 
 
24.04.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
01.05.2008. – Czwartek Jazzowy – Śląski Jazz Club prezentuje – EXPERIENCE w 
składzie: Radek Pendziałek – g, Tomasz Bura – p, Maciej Kowalski -  b, Aleksander 
Juraszczyk - dr 
 
15.05.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – KWARTET JANA PTASZYNA 
WRÓBLEWSKIEGO w składzie: Jan Ptaszyn Wróblewski – sax, Wojciech Niedziela – 
p, Jacek Niedziela – b, Marcin Jahr – dr 
 
20.05.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
29.05.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
05.06.2008. – Czwartek Jazzowy Śląski Jazz Club prezentuje – KASIA ZARĘBA FOLK 
& JAZZ INSPIRATIONS w składzie: Kasia Zaręba – voc, Radek Pendziałek – g, Karol 
Pyka – p, Bartek Pieszka – vib, Wojtek Pieszka – b, Kamil Wójcik – dr 
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26.06.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
16.09.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.09.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – KWARTET HENRYKA MIŚKIEWICZA 
FULL DRIVE 2 w składzie: Henryk Miśkiewicz – sax, Marek Napiórkowski -  g, Robert 
Kubiszyn – b, Krzysztof Dziedzic - dr 
 
25.09.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
09.10.2008. – Czwartek Jazzowy – Śląski Jazz Club prezentuje – PRZEMEK 
STRĄCZEK TRIO w składzie: Przemek Strączek – g, Andrzej Zielak – b, Bartek 
Staromiejski - dr 
 
21.10.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
23.10.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – OLEŚ BROTHERS & ROB BROWN w 
składzie: Marcin Oleś – b, Bartłomiej „Brat” Oleś – dr, Rob Brown (USA) – sax 
 
30.10.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
06.11.2008. – Czwartek Jazzowy – Śląski Jazz Club prezentuje – EXPERIENCE w 
składzie: Radek Pendziałek – g, Tomek Bura – p, Maciek Kowalski – b, Aleksander 
Juraszczyk - dr 
 
11.11.2008. – Wtorek Bluesowy – 7 W NOCY w składzie: Kajetan Drozd – g, voc, 
Robert Zowada – g, Marek Idzik – b, Aleksander Juraszczyk – dr 
 
18.11.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
20.11.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – KWARTET GRZEGORZA 
NAGÓRSKIEGO w składzie: Grzegorz Nagórski – tb, Paweł Tomaszewski – p, Andrzej 
Święs – b, Łukasz Żyta – dr 
 
27.11.2008. – Czwartek Jazzowy – Jazz Jam 
 
04.12.2008. – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą – JORGOS SKOLIAS WORLD TRIO II w 
składzie: Jorgos Skolias – voc, Bronisław Duży – tb, Przemek Borowiecki – dr 
 
16.12.2008. – Wtorek Bluesowy – Blues Jam 
 
18.12.2008. – Czwartek Jazzowy z Mikołajem – ENERJAZZER w składzie: Adam 
Solski – tb, Andrzej Taraszkiewicz – p, Jarosław Spałek – tp, Maciek Zieliński – ts, 
Ronald Tuczykont – b, Grzegorz Gutowski – dr 
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Wykaz koncertów które odbyły się w ramach festiwalu Jazz W Ruinach: 
 
 

07.08.2004. – TRES JAZZ w składzie: Jakub Moroń – puzon, Przemysław Strączek – 
gitara, Robert Czech – fortepian el., Piotr Fujcik – gitara basowa, Przemysław Sokół – 
perkusja 
 
11.08.2004. – LEGENDS ON TOUR 2004 TOMASZ SZUKALSKI & TUNA OTENEL 
QUARTET, gościnnie – Sibel Kose „Lady Jazz” - śpiew 
 
14.08.2004. – PULSARUS w składzie: Dominik Strycharski – flety, śpiew, elektronika, 
Piotr Rachoń – fortepian el., elektronika, Jakub Leonard Rutkowski – perkusja, Jacek 
Dubicki – gitara, śpiew, Janusz Gołąb – gitary, Krzysztof Klich – gitara basowa, 
Jarosław Skowyra – instrumenty klawiszowe, Barbara Nowicka – śpiew, Damian Męsik 
– perkusja 
 
21.08.2004. – REQUARTET w składzie: Dorota Zaziąbło – fortepian el., Wojciech 
Gąsior – gitara basowa, Remig Hadke – gitara, Maciej Caputa – perkusja 
 
28.08.2004. – PIOTR BARON + JAZZ TRIO w składzie: Piotr Baron – saksofon, 
Wojtek Puszek – fortepian el., Romek Twarożek – kontrabas, Arek Skolik – perkusja 
 
06.08.2005. – CLASSIC JAZZ TRIO w składzie: Dorota Zaziąbło – p, Eugeniusz Kubat 
– b, Ryszard Balcer – dr 
 
06.08.2005. – KAPELA TRIO w składzie: Łukasz Kluczniak – ts, Marcin Lamch – b, 
Przemysław Pacan – dr 
 
13.08.2005. – BIG BANG ELECTRIC JAZZ GROUP w składzie: Paweł Janik – b, 
Stanisław Sroka – g, Łukasz Kurek – dr 
 
20.08.2005. – CHROMOSOMOS w składzie: Artur Dominik – dr, Łukasz Kluczniak – 
as, ts, Tomasz Kasiukiewicz – tb, Marcin Lamch – b 
 
20.08.2005. – SZY SZY KAAN JAZZ GROUP w składzie: Piotr Domagała – g, Łukasz 
Czekała – viol, Robert Szewczuga – b, Ryszard Pałka – dr 
 
27.08.2005. – SOUTH SILESIAN BRASS BAND 
 
03.08.2007. – MARCIN OLAK TRIO w składzie:  Marcin Olak – g, Wojciech Traczyk – 
b, Hubert Zemler – dr 
  
03.08.2007. – JAZZOHOLICS w składzie: Grzegorz Turczyński – tb, Krzysztof 
Urbański – ts, Jerzy Kaczmarek – p, Stan Michalak – b, Przemysław Jarosz – dr 
                                          
04.08.2007. – ADAM FULARA & FOOL-X-TRIO w składzie: Adam Fulara – g, 
Tomasz Fulara – b, Rafał Czarnecki – dr 
                                          
04.08.2007. – SING SING PENELOPE w składzie: Tomasz Glazik – ts, bs, Wojciech 
Jachna – tp, Daniel Mackiewicz – keyb, Patryk Węcławek – b, Rafał Gorzycki – dr 
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10.08.2007. – BARTEK PIESZKA QUARTET w składzie: Bartek Pieszka – vib, Nikola 
Kołodziejczyk – p, Łukasz Borowiecki – b, Sebastian Kuchczyński – dr 
                                                                                
10.08.2007. – ENERJAZZER w składzie: Jarek Spałek – tp, Jacek Owsianka – ts, Jakub 
Moroń – tb, Andrzej Taraszkiewicz – p, Wojtek Pieszka – b, Grzegorz Gutowski – dr 
                                         
11.08.2007. – DOROTA ZAZIĄBŁO TRIO w składzie: Dorota Zaziąbło – p, Konrad 
Basiuk – b, Bartek Staromiejski – dr 
                                        
11.08.2007. – MAX KLEZMER BAND w składzie: Max Kowalski – b, Michael Jones – 
viol, Piotr Skupniewicz – cl, Marek „Smok” Rajss – perc, Jacek Hołubowski – acc, 
Tadeusz Leśniak – keyb, Bartłomiej Szczepański – dr 
 
01.08.2008. – SZY SZY KAAN PROJECT w składzie: Piotr Domagała – gitara, Marcin 
Hałat – skrzypce, Michał Heller – perkusja, Artur Kudłacik - bas 
 
01.08.2008. – 100 NKA + ZIUT GRALAK w składzie: Przemek Borowiecki – perkusja, 
Tomek Leś – gitara, Adam Stodolski – kontrabas, Antoni Ziut Gralak - trąbka 
 
02.08.2008. – MO TRIO w składzie: Maciej Obara - saksofon altowy, Maciej Garbowski 
– bas, Krzysztof Gradziuk - perkusja 
 
02.08.2008. – MULASTA TRIO (Polska-Finlandia) w składzie: Lasse Lindgren 
– bas, Tomasz Mucha – skrzypce, Bartek Staromiejski – perkusja. Gościnnie Krzysztof 
Kobyliński - piano 
 
08.08.2008. – THE FELLOWS QUINTET w składzie: Piotr Schmidt – trąbka, Michał 
Wierba – fortepian, Sebastian Kuchczyński – perkusja, Andrzej Zielak – kontrabas, 
Marcin Kaletka – saksofon tenorowy 
 
08.08.2008. – BEATA PRZYBYTEK QUINTET w składzie: Beata Przybytek - wokal, 
Marcin Żupański - saksofon, flet, Dorota Zaziąbło - fortepian, Robert Szewczuga - gitara 
basowa, Ryszard Balcer – perkusja 
 
09.08.2008. – MUARIOLANZA w składzie: Mariusz Orzełowski - lider, kompozytor, 
gitara, Dominik Mietła – trąbka, Sylwester Walczak – bas, Pierre – perkusja, Marcin 
Babko – teksty, efekty specjalne, 
instrumenty różne, Zyla – wizualizator, grafik 
 
09.08.2008. – PACORA TRIO (Słowacja) w składzie: Stano Paluch (Słowacja) – 
skrzypce, Marcel Comendant (Mołdawia) – cymbały, Robert Ragan (Słowacja) – 
kontrabas   


