AKTUALIZACJA (07. 02. 2011 R –

jazzowy brzask nowohucki)

Kiedy wiał halny napisałam sobie tak:
I owszem Wojciech Giełżyński był fanem big-beatu, ale wcześniej okropną recenzję napisał o
Campingu Jazzowym na Kalatówkach i tego mu jazzmani nigdy nie wybaczyli. Zresztą za
bardzo to on nie miał pojęcia o jazzie, więc straty wielkiej nie było!
No to skoro się napisało a
pisze się b!
I oto jak Wojciech Giełżyński
potraktował jazzmanów:

Dookoła Swiata 1960, nr
12, str. 11 i 21

Cóż za samokrytyka (a rok
to 1960!!!) – w kwestii jazzu
„drwal Papuas z
przedpotowej dżungli”!!!
I te określenia: cool, szał,
duduś, deski, apreski, botki,
czapy z misia (tego nie
wiem, o co idzie?), anoraki
(takowoż nie wiem!), Majka,
puzony, czerwone rajstopy,
lumineks, (też jestem nemo
w tej kwestii), Eile i te
rzeczy!
Opis gości Campingu
Jazzowego też nie w kij
dmuchał! I kto to „piekielny
Piotruś, lat 16, który miast
używac sanek do jeżdżenia
na Lipkach, używał tychże do transportu alkoholi demoralizując się”)))))) no po prostu
znakomite!

O i proszę!
Pan Krzysztof
Partyka
(Ametysty!),
ciągle
powtarza, że
jest z rodu
Tumiwisistów

To już wiem,
skąd to się
wzięło! – to w
1960 r. pan
Giełżyński
wymyślił panu
Krzysztofowi
– „jazzmani
… narzucali
swym
wyznawcom
nieskomplikow
any pogląd na
świat (tu mi
wisi!).
Czyli po
prostu
czytelnik
„Dookoła
Świata”!!!
Na koniec pan
Giełżyński się
zreflektował,
że to może
jednak
Sztuka – ale i
tak Dylong
mu się
pomylił!!

No i jak zwykle – kto to na
zdjęciach?

Tutaj jak nic chyba Bogumił
Kobiela, prawda?

Na saksofonie na pewno Zbigniew
Namysłowski!

A jakże! Dziennik Polski także
odnotował to wyjątkowe muzyczne
wydarzenie! Kraków musiał być
poinformowany o jazzowych
sprawach!

Dziennik Polski 1960, nr 32, str.
6
Na perkusji pewnie Zylber, a
obok stoi Krzysztof Komeda? I co
dalej?

Jejku, może właśnie „w bólach”
(no może przesadzam!)
organizujące się NOWOHUCKIE
STOWARZYSZENIE MUZYCZNE
„JAZZ & BEAT & ROCK” – tez kiedyś z powodu epokowych wydarzeń muzycznych, które
będzie organizować, znajdzie się na „piórach” dziennikarskich? Ale to już za daleko
idące dywagacje emerytki nowohuckim brzaskiem!
Najpierw trzeba znaleźć sponsorów dla Towarzystwa, osoby wspierające itd. A to praca
nielicha będzie pewnie i pewnie … raczej sobie nie poradzę, ale trudno!
Więc kończę
i pozdrawiam,
Krystyna Downar
PS. Donoszę) o
zmianie cen! No
jednym słowem –
PROMOCJA!

