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Debiutancki kr!"ek gitarzystki, kom-
pozytorki i autorki tekstów Katarzyny 
Zawieracz. W repertuarze m.in. tematy 
liderki, dwa standardy jazzowe („My Fa-
vorite #ings”, „Angel Eyes”) oraz „Nie 
powiem nie” (tytu$ oryginalny: „Wave”)  
J. A. Jobima; tekst tego utworu zosta$ 
przet$umaczony przez Zawieracz na pol-
ski za zgod! w$a%cicieli praw autorskich 
legendarnego artysty. 

Kasia Zawieracz nie tylko napisa$a 
wszystkie teksty i wi&kszo%' utworów, 
ale te" zaaran"owa$a muzyk&. W czasie 
sesji nagraniowej kierowa$a zespo$em  
i czuwa$a nad ostatecznym charakterem 
i brzmieniem nagra(. W jej zespole zna-
le)li si& sprawni muzycy, m.in. wokalistka 
Justyna Motylska (wykonuje wi&kszo%' 
piosenek), pianistka Ala Zhernova, sak-
sofonista Vitaliy Ivanow i basista jazzo-
wy Tomasz Kupiec. Na dwóch %cie"kach 
s$yszymy wokal ameryka(skiej gwiazdy 
jazzu, bluesa i soulu, Karen Edwards.

Utwory maj! struktur& piosenek. Ich 
prosta forma bywa rozszerzana o intro-
dukcje, partie instrumentalne, fragmenty 
kontrapunktuj!ce lini& wokalu i jazzowe 
solówki. Ca$o%' to zgrabna fuzja bos-
sy, jazzu i bluesa – muzyka pe$na ciep$a  
i humoru. Warto si& ws$ucha' w stylowe 
brzmienie gitary Zawieracz, pe$ne swin-
gu sola pianistki oraz improwizacje Iva-
nowa, którego ekspresja i sound idealnie 
wpisuj! si& w konwencj& albumu.

Dobra propozycja dla mi$o%ników jaz-
zuj!cej piosenki.  ■

Bogdan Chmura

Stan Getz  
i Andrzej Trzaskowski Trio
Polish Radio  
Jazz Archives 01
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Polskie Radio wystartowa$o z niezwykle 
obiecuj!c! seri!, prezentuj!c! archiwal-
ne nagrania polskiego jazzu. Na kr!"ku 
oznaczonym „01” znalaz$ si& materia$ za-
rejestrowany na festiwalu Jazz Jamboree 
1960. Wyst!pili wtedy Stan Getz i trio An-
drzeja Trzaskowskiego.

Repertuar to dziewi&' standardów za-
granych na koncercie oraz trzy numery  
z nocnej, zamkni&tej dla publiczno%ci se-
sji, która obros$a legend!.

W kolejnych utworach Getz prezentuje 
si& jako wybitny solista, %wietnie czuj!cy 
klimat ballady i jazzu spod znaku cool. 
Chyba najwi&kszym walorem jego gry 
jest brzmienie – raz przymglone, z lekkim  
wibrato, raz jasne, rozmigotane, pe$ne 
"ycia. Na osobn! uwag& zas$uguj! wyra*-
nowane, nieskazitelne technicznie impro-
wizacje. 

Sekcja Trzaskowski/Dyl!g/D!browski  
towarzyszy liderowi, tworz!c solidne 
oparcie. Gra oszcz&dnie, ale precyzyjnie. 
Cho' jej rola jest raczej drugoplanowa, 
ka"dy z muzyków ma okazj& pokaza' 
swoje atuty.

Nagrania pozytywnie zaskakuj! jako-
%ci! d)wi&ku, zwa"ywszy "e powsta$y po-
nad pó$ wieku temu. Nie bez znaczenia 
jest fakt, "e czuwali nad nimi legendarni 
realizatorzy polskiej fonogra*i – Janusz 
Pollo i Antoni Karu"as. Blasku doda$ 
im tak"e cyfrowy remastering Tadeusza 
Mieczkowskiego. 

Album z kategorii „must have” – obo-
wi!zkowa pozycja w kolekcji ka"dego 
fana.   ■

Bogdan Chmura
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Tomasz Sta(ko wielokrotnie podkre%- 
la$, "e g$ówn! inspiracj! do powstania 
tego albumu by$ nie tyle tekst, co "ywe 
s$owo – rytm, fraza i melodia wierszy, 
nawet barwa g$osu czytaj!cej je poet-
ki. Pomys$ projektu zrodzi$ si& w czasie 
wieczorów autorskich Szymborskiej, kie-
dy to artysta improwizowa$ „wokó$” jej 
utworów. Czy Sta(ko próbuje odtworzy' 
tamten klimat? Z pewno%ci!, cho' wielu 
s$uchaczy potraktuje jego p$yt& jako byt 
autonomiczny, a nie d)wi&kow! ilustra-
cj& strof noblistki.

Ca$o%' (dwa CD, sto minut muzyki) 
otwiera i zamyka „Wis$awa”, nastrojowa 
ballada, stanowi!ca kwintesencj& lirycz-
nego stylu Sta(ki. Wi&kszo%' repertuaru 
jest utrzymana w podobnym charakte-
rze – dominuj! wolne tempa, statyczne 
tematy, przewa"a trzycz&%ciowa forma.  
W partiach improwizowanych akcja 
niekiedy o"ywa – nast&puj! zmiany ago-
giczne; stabilizuje si& metrum. Muzycy 
poszerzaj! %rodki ekspresji. Na p$ycie 
znalaz$y si& tak"e utwory bardziej dy-
namiczne, takie jak: „Assassins”, „Shag-
gy Vandal” czy „Faces” – murowany hit 
albumu. Tutaj s$yszymy echa dawnego 
stylu Sta(ki (z elementami free) i nawi!-
zania do muzyki Milesa z lat 60. Troch& 
zastanawia brak kompozycji o bardziej 
swobodnej, abstrakcyjnej formie.

Przy okazji p$yty poznajemy nowy, 
ameryka(ski zespó$ lidera, w którym 
szczególnie wyró"nia si& pianista David 
Virelles.

Album skazany na sukces.  ■

Bogdan Chmura


