
Jest rok 1957. We Wrocławiu odbywa się  
I Ogólnopolski Przegląd Studenckich Ze-
społów Jazzowych z finałem w Hali Ludo-

wej, podczas którego jednym z laureatów zosta-
je Zbyszek Namysłowski. Za rok planowana jest 
kolejna edycja, ale nie uda jej się zorganizować, 
bo działacze studenccy przegląd przenoszą do 
Krakowa. To była ostatnia taka porażka w dzie-
jach Jazzu nad Odra, który wówczas jeszcze tak 
się nie nazywał. Szkoda, zabrakło determinacji.

Przełomowy rok 1964. Przeglądo-festiwalo- 
-konkurs oficjalnie zyskuje miano Jazzu nad 
Odrą i od tej pory odbywa się regularnie. Dzięki 
Karolowi Maskosowi i innym fanom jazzu wyda-
rzenie staje na nogi: pojawia się idea zorganizo-
wania konkursu młodych pianistów jazzowych 
z Dolnego Śląska, któremu dodatkowo towarzy-
szyć ma wystawa grafiki jazzowej. Choć znowu 
chcieli nam Jazz „ukraść” i przenieść: nad Wartę, 
nad Bałtyk, a w Olsztynie planowali nawet Jazz 
nad Łyną – nie daliśmy się. 

Pamiętny w środowisku studenckim był też rok 
1968. Zaczęliśmy jak zwykle w marcu – w piątek 
ósmego. W Warszawie już wrzało: pałowanie stu-
dentów, manifestacje pod pomnikiem twórcy 
„Dziadów”… Jednak wieści ze stolicy docierały 
do nas szczątkowo; z perspektywy czasu myślę, 
że może to Jazz nad Odrą przyczynił się do tego, 
że wrocławski studencki marzec ruszył dopiero 
w pofestiwalowy poniedziałek. Gdyby festiwal 
miał się zacząć tydzień później, to pewnie nigdy 
by się już nie zaczął. Tym razem los nam sprzyjał.

Rok 1974. Dwa dni przed festiwalem zostaję  
„poproszony” do pokojów na Łąkowej (wów-
czas siedziby MO i innych tajnych służb). Pytają 
mnie, jakie były powody zaproszenia na festiwal 
jazzowy Salonu Niezależnych (Jacek Kleyf, 
Michał Tarkowski, Janusz Weiss). Dysydenci! 
Zrobiłem głupią minę, bredząc coś o braku po-
wiązania jazzu z polityką, mimo to na koniec 
otrzymałem propozycje daleko idącej pomocy 
przy odwołaniu koncertu. My możemy zrobić to 
jednym ruchem – usłyszałem. Nie skorzystałem 
z tej pomocy – koncert Happy Jazz w Hali Ludo-
wej z Salonem i Asocjacją Hagaw w roli głównej 
był hitem.

Wreszcie, stan wojenny – rok 1982. Festiwale od-
wołane, na organizację Jazzu nad Odrą studen-
ci dostali ostateczne pozwolenie na zaledwie  
10 dni przed planowaną datą. Zgodnie z wojsko-
wą dyrektywą z wykonawców utworzono trzy 
brygady po cztery zespoły, które każdego dnia 
występowały w jednym z trzech, niestety nie-
istniejących już klubów: Pałacyku, Rurze i In-
deksie. Jedyny raz w historii festiwalu koncert 
finałowy 30 maja odbył się dosłownie nad Odrą, 
bo na Wyspie Słodowej. O 22:00 miał miejsce 
koniec imprezy: choć nie wszyscy wykonawcy 
zagrali, odpowiedzialny „z ramienia” pan ka-
pitan wzorem ubeka w „Człowieku z marmuru” 
rozpiął kabel zasilający scenę.

Rok 1988. Zrzeszenie Studentów Polskich – do-
tychczasowy organizator – chyli się ku upadkowi 
i zajmuję się polityką, a nie kulturą. To pierwszy 
w historii rok bez Jazzu nad Odrą, a mieliśmy 
świętować srebrny jubileusz. Na szczęście w 1989 
roku pojawił się charyzmatyczny redaktor Zdzi-
sław Smektała, który zmobilizował wszystkich: 

ZSP, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, pasjona-
tów i – co jest prawdziwym ewenementem – na 
czele komitetu honorowego stanął I Sekretarz 
KW podupadającej PZPR. Towarzysz Balicki nie 
miał zielonego pojęcia o jazzie. Wytłumaczyli-
śmy mu, że to nie muzyka zgniłego kapitalizmu, 
lecz krzyk wolności uciśnionego czarnego pro-
letariatu w Ameryce. Kupił to. Znowu los się do 
nas uśmiechnął.

Niestety – jak to często bywa – po hucznym ju-
bileuszu para siadła i w roku następnym nikt fe-
stiwalem się nie zajął. Ale że wszystko ma dwie 
strony, znalazł się i dobry duch – tym razem był 
nim Remigiusz Lenczyk z Urzędu Wojewódz-
kiego (ten sam, który wcześniej wystarał się  
o lokal dla legendarnej Rury). Remik raczył mnie  
i Maćka Partykę słowami: Jazz nad Odrą ma się 
odbyć i wy go zorganizujecie. I tak też się stało: 
powstała fundacja, która ocaliła festiwal przed 
unicestwieniem, co znakomicie udawało się do 
2001 roku. 

Gdzie coś dobrego się dzieje, pojawiają się nowi 
ojcowie. I tak wrocławscy działacze z oddziału 
PSJ uznali, że to oni posiadają prawa do festi-
walu, a ponieważ mieli wpływy w radzie miasta, 
sprytnie przejęli dotację i zorganizowali własny, 
który w dodatku nazwali „pierwszym międzyna-
rodowym”, tak jakby Jazz nad Odrą mimo wielu 
światowych gwiazd jazzu w swoim programie 
był dotychczas wydarzeniem lokalnym. Dzięki 
jazzowym „przyjaciołom” mógł zniknąć z kul-
turalnej mapy Wrocławia. Na szczęście prezy-
dent Rafał Dudkiewicz za symboliczną złotów-
kę odkupił od fundacji prawa do festiwalu i od 
2004 roku Jazz nad Odrą stał się wydarzeniem 
pod egidą miasta Wrocławia. Nieodżałowany 
redaktor Jan Mazur dokonał matematycznych 
wyliczeń: do 36-ciu dotychczasowych Jazzów 
nad Odrą dodał 3 tzw. Wrocławskie Festiwale 
Jazzowe i wyszło mu 40. Tym sposobem Jazz 
nad Odrą dogonił własny jubileusz i od lat jest 
uznawany za najlepszy polski festiwal jazzowy.

Byłem w 1964 roku w Pałacyku na pierwszej od-
słonie JnO, potem wszystkich kolejnych. Ale te 
dotychczasowe 55. edycji to zdecydowanie za 
mało. 56. urodziny chcę w tym roku świętować 
ze wszystkimi w październiku. Nie daliśmy się 
komunie, nie damy się wirusowi!

Wojtek Siwek

O tym, jak Jazz nad Odrą 
nie dał się zniszczyć 
komunie, cenzurze, 
urzędnikom, wrogom,  
a nawet „przyjaciołom”,  
a teraz wirusowi, wspomina 
Wojtek Siwek – członek 
Rady Artystycznej 
festiwalu, który nie opuścił 
żadnej jego edycji.

NIE DAMY SIĘ  
 WIRUSOWI
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Rok 1964, koncert Far Quartetu.
/ 1964, Far Quartet concert.

Rok 1982, plenerowy koncert  
na Wyspie Słodowej. 

/ 1982, open air concert  
on the Malt Island.



Wojtek Siwek – one of the 
members of the Festival’s 
Artistic Council, who 
participated in every single 
one of its editions to date 
– recalls how the Jazz on 
the Odra Festival survived 
communism, censorship, 
officials, enemies and 
“friends”, as the event  
faces the new virus.

The year 1957. The first National Review of 
Student Jazz Bands takes place in Wrocław, 
with the finale in the People’s Hall – now 

more commonly known as the Centennial Hall. 
Zbyszek Namysłowski was one of the winners 
there. Another edition was planned for next year, 
but since the student activists moved the review 
to Cracow, it was never actually organised again. 
This was the last such defeat in the history of Jazz 
on the Odra Festival, which wasn’t even called 
such at that point. Too bad, we lacked determi-
nation.

Then, we had the breakthrough year – 1964. The 
review/festival/competition was officially named 
Jazz on the Odra and started taking place on  
a regular basis. The event was pretty much 
propped up by Karol Maskos and other jazz afi-
cionados, who came up with the idea to organise 
a competition for young jazz pianists from Lower 
Silesia, accompanied by a jazz graphics exhibi-
tion. Although some people made attempts to 
steal the festival and move it to the Warta, to the 
Baltic Sea or to Łyna, as Olsztyn was planning to 
do, we didn’t let anybody take it away, 

The year 1968 was another important date in the 
student community. We started in March, as usu-
al. It was Friday, the 8th of March. Warsaw was al-
ready engulfed in protests, students were beaten, 
there were demonstrations under Mickiewicz’s 
monument, but the news from the capital were 
few and far in between. Years have passed and 
I somewhat believe that it was perhaps the Jazz 
on the Odra Festival, which made the student 

protests in March start on Monday, after the fes-
tival. If the festival were to start a week later, it 
would probably never start again. That time we 
were lucky.

1974. Two days before the festival, I was “politely 
invited” to the offices on Łąkowa Street, which 
served as headquarters of the Civil Militia and 
other secret services. They asked me why I de-
cided to invite Salon Niezależnych (Jacek Kleyf, 
Michał Tarkowski and Janusz Weiss) to a jazz 
festival. They were dissidents! I made a silly face 
and started talking some crap about how jazz 
has nothing to do with politics, but even despite 
that, I was presented with a helpful offer – they 
claimed they could support me with cancelling 
the festival. “We can do that with a single stroke 
of a pen”, they said. I decided not to take them up 
on that offer, and the Happy Jazz concert at the 
People’s Hall, starring Salon and Asocjacja Hagaw 
was a great hit.

Finally, martial law. 1982. All festivals were can-
celled. The students organising the Jazz on the 
Odra Festival got the permit for it only ten days 
before the planned date. In line with the military 
directive, the performers were divided into three 
companies, four bands each, which performed on 
each day in one of three – now defunct – clubs: 
Pałacyk, Rura and Indeks. For the only time in 
the history of the festival, the final concert on 
30th May literally took place on the Odra – on 
the Malt Island. The event ended at 10:00 p.m., 
although not all performers managed to play 
– a militia captain, who was overseeing the fes-
tival disconnected the cable, which powered  
the stage, emulating the security bureau officer 
from Wajda’s Man of Marble.

1988. The Polish Students’ Association, which or-
ganised the festival to date, was slowly collapsing, 
preoccupied with politics, rather than culture. It 
was the first year ever without Jazz on the Odra, 
even though we were just about to celebrate our 
silver anniversary. Fortunately, the charismat-
ic editor Zdzisław Smektała took up the mantle 
in 1989 and mobilised everyone – the PSA, the 
Polish Jazz Association, fans and – surprising-
ly enough – the First Secretary of the Regional 
Committee of the Polish United Workers’ Party, 
who led the Honorary Committee. Comrade Bal-
icki had no clue about jazz, and we managed to 

convince him that it wasn’t the music of rotten 
capitalism, but the cry for freedom of the op-
pressed black proletariat in the States. He bought 
it. We got lucky again.

Unfortunately, as is often the case, after a lavish 
anniversary, everything fell on its face and on the 
next year, we faced the same problem, nobody 
picked the festival up. But every dark cloud has 
a silver lining, and we found another good spirit 
– this time around, it was Remigiusz Lenczyk 
from the Voivodeship Office, the same one, who 
previously managed to find a place for the leg-
endary Rura club. He told me and Maciek Partyka 
one thing: “The Jazz on the Odra Festival is going 
to happen and you’re going to make it happen.” 
And that’s exactly what happened. A foundation 
was established, which saved the festival from 
oblivion. And it all worked fine until 2001. 

Everybody knows that when things go well, peo-
ple often come out of the woodwork to claim their 
rights to the success. The activists of the Polish 
Jazz Association in Wrocław decided that they 
held the rights to the festival, and since they had 
their people in the city council, they took over the 
festival grant and organised another one, which 
they called “the first international festival” – as 
if Jazz on the Odra was some local event, despite 
numerous world-famous jazz stars in its line-ups 
to date. And thus, thanks to the jazz “friends”, the 
festival was close to disappearing from the cul-
tural map of Wrocław. Thankfully, Mayor Rafał 
Dutkiewicz bought the rights to the festival from 
the foundation for a symbolic 1 PLN and since 
2004, Jazz on the Odra has been organised un-
der the auspices of the City of Wrocław. The late 
Jan Mazur made some calculations, adding to-
gether the 36 editions of the Jazz on the Odra and 
3 Wrocław Jazz Festivals, and he somehow came 
up with 40. That’s how our festival caught up 
with its own anniversaries and for years, it has 
been recognised as the best Polish jazz festival.

I was there in the Pałacyk during the first edition 
of the Jazz on the Odra in 1964. I never missed 
a single edition. But the 55 editions to date is 
definitely not enough. I want to celebrate the 
56th festival together with everyone in October. If  
the communists didn’t manage to shut us down, 
the virus doesn’t stand a chance.

Wojtek Siwek

THE VIRUS  
DOESN’T 
STAND  
A CHANCE
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Rok 1974, koncert Asocjacji Hagaw.
/ 1974, Asocjacja Hagaw concert.


