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Jerzy Szymaniuk

1 lipca 2011 r., na zaproszenie Urzędu Marszałkowskie-
go Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją 
Jerzego Szymaniuka zagrał w ramach Dni Województwa 
Lubuskiego, obchodzonych w tym roku w Łagowie. 

Warto przypomnieć, iż dzięki współpracy Urzędu Mar-
szałkowskiego z Big Bandem UZ, orkiestra miała okazję do 
zaprezentowania swoich projektów artystycznych w kraju 
i za granicą.  Zespół koncertował w Szwecji, Niemczech, 
a w lipcu 2008 program Forever Green – Zawsze Zielona 
został przedstawiony na  koncercie z Urszulą Dudziak, Ka-
sią Urbaniak, Miką Urbaniak w Saragossie w ramach EXPO 
2008.

Przed koncertem głównym na scenie Amfiteatru w Łago-
wie, orkiestra wzięła udział w programie Łączy nas Jazz. 
Było to wspólne muzykowanie jazzmanów z całego woje-
wództwa pod wodzą Jerzego Szymaniuka z Zielonej Góry 
i Bogusława Dziekańskiego z Gorzowa Wlkp. Scenariusz 
jazzowego pojedynku nawiązywał do tradycji nowoor-
leańskiej. „Bitwa jazzowa północy z południem naszego 
województwa na wzór New Orleans. Improwizowane jam 
– session z udziałem wszystkich muzyków, partie solowe 
publiczność nagradza oklaskami. Prowadzący Bogusław 
Dziekański ma tabliczki z napisem „Północ”, „Południe”. 
Podnosząc je do góry wskazuje skąd jest dany muzyk. Jak 
będzie z innego województwa to tabliczka „Sojusznik” 
albo żeby było śmieszniej „Partyzant”. (cyt. z programu 
imprezy Łączy nas Jazz).

Jazzowy pojedynek Łączy nas Jazz, to kolejny przykład 
współpracy muzyków województwa lubuskiego. Wśród 
wcześniejszych, wspólnych projektów muzycznych na-
leży podkreślić między innymi Pomost Jazzowy Gorzów 
– Zielona Góra (Klub Jazzowy U Ojca, 2004), działalność 
uznanej grupy jazzowej The Conception, w końcu dzia-
łalność Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego, orkie-
stry, która od kilkunastu lat daje „muzyczny indeks” dla 
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przyszłych artystów - muzyków nie tylko 
z naszego regionu.  

W koncercie głównym na scenie Amfite-
atru w Łagowie Big Band UZ zagrał wraz 
z zespołem wokalnym współpracującym 
z Urszulą Dudziak. Szesnastu finalistów 
programu TV Bitwa na Głosy tym razem 
zaśpiewało z orkiestrą, dla której bandle-
ader napisał aranżacje. Kilku solistów z 
zespołu wokalnego wykonało także z ze-
społem standardy jazzowe. W swingową 
atmosferę koncertu wprowadzili studenci 
i absolwenci kierunku jazz i muzyka estra-
dowa: Monika Kręt, Paulina Gołębiowska, 
Maciej Sławny, Artur Caturian, Mateusz 
Pollun oraz Natalia iwaniec. Orkiestra 
miała też okazję zaprezentować swój 
najnowszy program instrumentalny. Duże 
podziękowania należą się dr Bogumile Ta-
rasiewicz i dr. Bartłomiejowi Stankowiako-
wi, którzy od początku programu telewi-
zyjnego Bitwa na Głosy sprawują opiekę 
muzyczną i organizacyjną nad zespołem 
wokalnym.

5 sierpnia 2011 r. Big Band Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z Krzysztofem Kiljań-
skim w programie Od Sinatry do Presley-
’a zagrał koncert na festiwalu jazzowym  
w Kołobrzegu rCK PrO JAZZ fESTiWAL. 
Orkiestra koncertowała w gronie czoło-
wych muzyków polskiej sceny jazzowej, 
między innymi: Piotra Barona, Artura 
Dutkiewicza, Macieja Sikały, Krzesimira 
Dębskiego. W ramach ii edycji festiwalu 
(5-7.08.2011), odbył się ii Ogólnopolski 
Konkurs Muzyki Jazzowej, w którym za-
prezentowali się studenci i i ii roku kie-
runku jazz i muzyka estradowa. Nagrodę 
indywidualną otrzymał Piotr Budniak (per-
kusja) oraz współpracujący z zespołem gi-
tarzysta Piotr Lipowicz.

28 sierpnia 2011 r. podczas Pikni-
ku „Lubuskie przeciw przemocy” od-
był się Koncert Big Bandu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego i współpracujących z Ur-
szulą Dudziak finalistów programu TV Bi-
twa na Głosy. impreza organizowana przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
buskiego w Zielonej Górze miała miejsce  
w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i rekre-
acji w Drzonkowie. Orkiestra i zespół wo-
kalny miały możliwość ponownej współ-
pracy i zaprezentowania się we wcześniej 
przygotowanym programie.

W listopadzie br. planowany jest koncert 
Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
wraz z zespołem wokalnym współpracu-
jącym z Urszulą Dudziak dla pracowników 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bliższe in-
formacje zostaną zamieszczone w termi-
nie późniejszym.


