
Ryszard Misiek pseud. Gwalbert (1947–2010) 
całe życie nie rozstawał się z saksofonem,  
a jego ton – jak twierdzą fani jazzu – był legen-
darny. Był nie tylko saksofonistą, ale też kompo-
zytorem, aranżerem, liderem grup jazzowych oraz 
twórcą specyficznych muzycznych widowisk zwa-
nych teatrem instrumentalnym. O muzyce myślał 
i mówił jak o najświętszej wartości. Uczył się grać 
od dzieciństwa, choć początkowo wybrał inną 
drogę. Jako legniczanin przyjechał do Wrocławia, 
gdzie na Politechnice studiował mechanikę, a na 
Uniwersytecie filozofię. Muzyka towarzyszyła 
mu jednak od początku, dlatego też studiował 
w Hochschule fur Music und Darstellende Kunst 
w Grazu w Austrii. Zadebiutował w 1968 r. na 
festiwalu „Jazz nad Odrą”, szybko stając się jedną 
z najbardziej barwnych postaci polskiego środowi-
ska jazzowego. W latach 70. zgromadził pokaźną 
kolekcję wszystkich głównych nagród festi-
walu „Jazz nad Odrą”, które otrzymał osobiście 
i wraz ze swoimi zespołami – Wrocławską Grupą 
Awangardy Instrumentalnej „Freedom” i Teatrem 
Instrumentalnym „Freedom. W 1974 r. otrzymał 
wyjątkowe wyróżnienie dla polskiego jazzmana 
– stypendium im. Krzysztofa Komedy. W ramach 
swoich artystycznych poszukiwań stworzył nowy 
na polskim gruncie gatunek – fabularny teatr 
instrumentalny. Pierwsze przedstawienia tego 
eksperymentalnego teatru, w którym muzycy 
byli zarazem aktorami (tzw. muzitorami), a kon-
cert układał się w fabularne sekwencje, wysta-
wiał na wrocławskich scenach: w 1975 r. na 
deskach Teatru Współczesnego zagościł „Duch 
nie zstąpi bez pieśni”, a w 1976 r. w Pałacyku pre-
mierę miały „Preludia Portretowe”. Po pełnym 
sukcesów wrocławskim okresie wraz z począt-
kiem lat 80. Gwalbert przeniósł się na Wybrzeże 
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„Po co jazzowi awangarda” to tytuł projektu muzycznego będącego koncertową opowie-
ścią inspirowaną życiem i twórczością Ryszarda Miśka „Gwalberta”. Koncert, który odbył 
się w Imparcie 15 kwietnia 2015 r., miał przypomnieć życie i twórczość wrocławskiego 
saksofonisty, będącego w latach 70. jedną z najbarwniejszych postaci polskiego środowi-
ska jazzowego, a pod koniec życia – niemal całkowicie zapomnianego.

Polecamy opowieść Ryszard Miśka Gwalberta „Jak to się zaczęło…” 

Ryszard Misiek pseud. Gwalbert, fot. za: jazzforum.com.pl

i pracował m.in. w Gdyni, gdzie w latach 1981 
–1987 prowadził powołany przez siebie Polski 
Teatr Instrumentalny. Występując w wielu krajach 
Europy, zdobywał nagrody na rozmaitych festiwa-
lach. Kiedy wyjechał do USA, słuch o nim zaginął, 
a jego kariera w Polsce została brutalnie prze-
rwana. Po powrocie występował regularnie tylko 


