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Noc Muzeów 2019 „Muzyczny autobus. Śladami
poznańskiego big-beatu”
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18 maja 2019 r. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Radio Poznań
wspólnie przystąpili do tradycyjnej międzynarodowej akcji Noc Muzeów. „Muzyczny
autobus” –

zabytkowy Jelcz 043 (przez miłośników nazywany „ogórkiem”) w dwóch kursach (o godz.
17.30 i 20.30) przewiózł pasażerów ulicami miasta, śladem miejsc związanych z muzyką
big-beatową w Poznaniu. Ważnymi ośrodkami, w których ogniskowało się życie muzyczne
w tamtych czasach były m.in.: kluby (YMCA, Odnowa, Nurt, SARP, Mozaika, Pod Maskami,
Akumulatory, Cicibór, Sęk, Agora, Dziupla, Bratniak, Piekłoraj, Wawrzynek, Aspirynka),
restauracje (Adria, Prasowa, Magnolia, Pół Czarnej, Wrzos), zakładowe domy kultury
(Kolejowy, Tramwajowy, STOMIL). Wśród miejsc, które znalazły się w programie
wydarzenia, należy wymienić również nieistniejącą wytwórnię płyt gramofonowych Mewa,
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pomniki: Ignacego Paderewskiego, Krzysztofa Trzcińskiego oraz upamiętniony tablicą dom,
w którym mieszkała Anna Jantar.

W autobusie prelegenci: Piotr Orzechowski (OBEN IPN w Poznaniu) oraz Piotr Przybylski
(portale internetowe: Pamięci Wojciecha Skowrońskiego, Ady Rusowicz) przybliżali dzieje
muzyki big-beatowej w Poznaniu. Atrakcją wycieczki była wizyta w byłym Klubie Nurt, gdzie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprezentował wystawę poświęconą Zespołowi Pieśni
i Tańca „Łany” oraz przedstawił wizualizację przyszłego centrum kulturalnego. Uczestnicy
zwiedzali również salę byłego kina Kosmos, gdzie w latach sześćdziesiątych miały miejsce
przeglądy muzyczne (1966 – nagroda publiczności dla zespołu Violiny, 1968 – pierwsze
miejsce dla zespołu Decybele). Były pamiątkowe fotografie, były wspomnienia, a także, w
jednym z kursów, nawet wspólne śpiewanie.

Druga część Nocy Muzeów miała miejsce w siedzibie Radia Poznań, gdzie redaktorzy Piotr
Świątkowski oraz Jarosław Burchardt w ciekawy sposób przybliżyli dzieje rozgłośni. Można
było dowiedzieć się, w jaki sposób zachowały się nagrania z procesów Poznańskiego
Czerwca 1956 r., jaką funkcje pełniły budynki radia w okresie okupacji niemieckiej,
zwłaszcza po bombardowaniu miasta przez lotnictwo alianckie w 1943 r. Słuchaczom
zaprezentowano słuchowisko poświęcone Krzysztofowi Komedzie, zrealizowane przez
Wandę Wasilewską, a następnie pokazano studio jego imienia oraz inne pomieszczenia, w
których realizowane są audycje. Ostatni zwiedzający opuścili siedzibę Radia Poznań po
północy.

Możliwość podróżowania historycznym pojazdem udostępnionym przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu stanowiła atrakcję samą w sobie. Autobus
obsługiwał weteran komunikacji w Poznaniu Krzysztof Deska, jeden z niewielu potrafiącym
kierować legendarnym Jelczem 043.

Tekst: Piotr Orzechowski, zdjęcia: Katarzyna Książkowska

 


