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Genezą  powstania  niniejszej  pracy  jest  głęboka  potrzeba  popularyzacji  polskiej  muzyki

ludowej,  poprzez  ukazanie  jej  możliwości  asymilacji  z  muzyką improwizowaną współczesnego

jazzu. W rozprawie tej staram się uzasadnić twierdzenie, że przynależność kulturowa i otwartość na

połączenie  naszej  tradycji  z  innymi  stylami  i  kulturami  muzycznymi,  może  stworzyć  nowe

interesujące brzmienie dla współczesnej muzyki improwizowanej,  do której z pewnością należy

jazz.  Moje  pochodzenie  i  wczesne  doświadczenia  związane  z  melodiami  regionu  łęczyckiego,

wpłynęły bezpośrednio na wybór tego rodzaju muzyki i dały możliwość stworzenia odrębnego bytu

artystycznego. Wielu polskich artystów jazzowych sięgało już wcześniej  po utwory ludowe, ale

region  łęczycki  –  z  którego  pochodzę  i  który  jest  mi  bliski  –  nie  został  nigdy  wcześniej

skonfrontowany z muzyką jazzu i  improwizacji.  Wypracowana przeze  mnie  metoda aranżacji  i

improwizacji została zastosowana podczas nagrania płyty mojego kwintetu Irek Wojtczak „Folk 5”.

Głównym źródłem tradycyjnego repertuaru, którego używam do moich jazzowych adaptacji,

jest  muzyka  Tadeusza  Kubiaka  (1923–2018),  wybitnego  skrzypka  z  regionu  łęczyckiego.

Łęczyckie, w wielu dziedzinach kultury ludowej, również w muzyce, zachowało swoją odrębność.

Większość melodii wykorzystanych przeze mnie wywodzi się właśnie z tego regionu. Przeważają

tam melodie  taneczne  w rytmach  mazurkowych,  a  wśród  nich  kujony,  kujawiaki  i  oberki,  jak

również mazurki i mazury. W muzyce tej nie stawiam na precyzję w odtwarzaniu ludowej tradycji.

Pragnę pokazać wachlarz możliwości asymilacji  muzyki ludowej z muzyką jazzowego formatu.

Adaptuję  polski  folklor  dla  potrzeb  jazzu  w  sposób  bardzo  zróżnicowany.  Wykorzystuję  bądź

fragmenty melodii ludowych, bądź całe utwory, przetwarzając je na swój sposób, tworząc nowe



konstrukcje melodyczne, harmoniczne czy fakturalne. Ale zawsze moje kompozycje i aranżacje są

mniej lub bardziej aluzyjnym odbiciem myślenia folklorystycznego, mają jazzowy feeling i folkowy

rodowód. 

Płyta  mojego  kwintetu  jest  przykładem  łączenia  formy  sztuki  ludowej  z  idiomem

współczesnego jazzu poprzez jej trans-kulturową naturę zakorzenioną w improwizacji.  Aranżując

oryginalne  melodie  ludowe,  chcę  pokazać  wspólne  aspekty  interpretacji  tych  dwóch  gatunków

muzyki, jak i możliwość wytworzenia nowej wartości artystycznej dzięki wyeksponowaniu melodii,

kompozycji,  a  także  roli improwizatora  i  improwizacji.  To  właśnie  intensywność  wraz  z  jej

energetycznym rytmem i improwizacją staje się wspólnym elementem scalającym kulturę folk z

muzyką jazzową. Użyję do tego celu zapisów nutowych opracowanych przeze mnie utworów, a

także ich analizy formalnej. Praca ta może stanowić swoiste kompendium użytecznej wiedzy dla

muzyków, instrumentalistów i  pedagogów,  którzy  priorytetem swoich  praktyk  uczynili  właśnie

improwizację i jej możliwości skonfrontowania z każdą niemal dziedziną muzyki współczesnej. 

Konstrukcja pracy obejmuje trzy rozdziały.  W pierwszym rozdziale pracy opisałem moje

doświadczenia na polu muzyki improwizowanej, które stały się kluczowe w podejściu do formy

improwizacji  i  doboru  muzyków  w  moim  zespole.  Przedstawiłem  również  specyfikę  muzyki

łęczyckiej,  aby  przybliżyć  jej  oryginalność  i  możliwość  asymilacji  z  kulturą  muzyki

improwizowanej.  W kontekście  historycznym umieściłem  muzykę współczesnego jazzu,  której

początek  to  dekada  lat  sześćdziesiątych,  gdzie  improwizacja  zakwestionowała  konwencje

harmonicznych i metrycznych zasad utrwalonych w muzyce bebopu czy hardbopu. Drugi rozdział

to część analityczna, gdzie na przykładach nutowych, pokazałem rodzaj transformacji i przenikania

ludowych  elementów muzycznych  tego  gatunku  do  dźwiękowego  świata  jazzu  i  improwizacji.

Omawiając  i  wykorzystując  wybrane  utwory  z  płyty  Irek  Wojtczak„Folk  5”, analizując

podobieństwa  i  różnice,  pokazałem  możliwości  łączenia  naszej  rdzennej  kultury  muzycznej  z

muzyką  współcześnie  improwizowaną.  W  rozdziale  trzecim  opisuję  efekty  wpływu  folkloru

łęczyckiego na dzieło muzyczne będące częścią niniejszej dysertacji.

Utwory:

1. Ale zagrajże mi Kowola - aranżacja Ireneusz Wojtczak

2. Kujawiak - aranżacja Ireneusz Wojtczak

3. Łęczycki oberek - aranżacja Ireneusz Wojtczak

4. Ober - aranżacja Ireneusz Wojtczak 

5. Cztery mile za Warszawą - aranżacja Ireneusz Wojtczak



6. Kiej jo ide w pole - aranżacja Ireneusz Wojtczak

7. Weselny kujon - aranżacja Ireneusz Wojtczak

8. Ogrywka (kujawiak) - aranżacja Ireneusz Wojtczak

 

Dzieło  artystyczne  stanowią  nagrania  mojego  kwintetu  Irek  Wojtczak  „Folk  5”,

zrealizowane w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie  i

w Studiu Koncertowym Radia Gdańsk im. Janusza Hajduna. 

Muzycy:

Ireneusz Wojtczak – saksofony, klarnet basowy

Tomasz Dąbrowski – trąbka

Piotr Mania – fortepian

Adam Żuchowski – kontrabas

Kuba Staruszkiewicz – perkusja

 



  Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdansk

- Instrumental Faculty -

Ireneusz Wojtczak

”The musical folklore of the Łęczycki region and modern jazz. 
An analysis of an artistic work containing original arrangements of Polish folk

songs.”

Promoters: 

prof. AM dr hab. Elżbieta Frołowicz

prof. AM dr. hab. Maciej Grzywacz

The following work came about as a result of a need to popularize Polish folk music by

showing how it can be assimilated with improvisational music and modern jazz. I aim to justify the

claim that cultural affiliation and openness to combine our tradition with other styles and musical

cultures, can create a new and interesting sound for contemporary improvised music, which jazz

certainly belongs to. My early experiences associated with the melodies of this region influenced

the choice of this kind of music and gave the opportunity to create a separate artistic existence.

Many Polish jazz artists have previously reached folk songs, but the region of Łęczyca from which I

come and which is close to me has never been confronted with the music of jazz and improvisation.

The method of arranging and improvisation I developed was used during the recording of Irek

Wojtczak's album "Folk 5".

The  main  source  of  traditional  repertoire  I  use  for  our  jazz  adaptations  is  the  music of

Tadeusz Kubiak (1923–2018), an outstanding violinist from the Łęczyca region in central Poland.

The Łęczyca region has preserved its distinctness in many areas of folk culture, including music.

Most melodies I chose to work with come precisely from this region. In the region of Łęczyca,

dance melodies in mazurka rhythms are predominant, including such dances as  kujon,  kujawiak,

oberek,  mazurek and  mazur. In this music I do not focus on precision of reconstructing tradition.

I intend to show the range of possibilities in assimilating the tradition with the musical style of jazz.

I adapt Polish folklore in a rather diverse way, to better accommodate it with jazz.  I use either

fragments  of  folk  melodies  or  entire  works,  transforming them in  my own way,  creating  new

melodic,  harmonic  or  textural  constructions.  However,  my  compositions  and  arrangements  are

always a more or less allusive reflection of folkloric thinking; they have jazz feeling but folk roots.

My quintet's album is an example of combining the form of folk art with the idiom of contemporary

jazz through folk's trans-cultural nature and its roots in improvisation. I dedicated this record to the



master, the artist and the „sunny” personality behind this music, Tadeusz Kubiak, who passed away

last year.

My quintet's  album is an example of combining the form of folk art  with the idiom of

contemporary jazz through the trans-cultural nature of improvisation. By arranging original folk

melodies, I want to show common aspects of the interpretation of these two genres of music as well

as the possibility of creating a new artistic value through the exposure of the melody, composition

as well as the role of the improviser and improvisation. It is the intensity together with its energetic

rhythm and improvisation that becomes a common element integrating folk culture with jazz music.

I will use for this purpose the music notations of the works I have developed, as well as their formal

analysis.  I  believe  that  this  work  can  be  a  kind  of  compendium  of  auxiliary  knowledge  for

musicians, instrumentalists and pedagogues who have prioritized their practices with improvisation

and its possibilities to confront almost every field of contemporary music.

The dissertation  has  three  chapters.  In  the  first  chapter,  I  describe  my experiences  with

improvisational music, which were a key factor in how I approached the form of improvisation and

how I selected the musicians for my band. I  also outline the characteristics of the music from

Łęczycki region, in order to showcase its originality and present how it can be assimilated with the

culture of improvisational music. Here, as a historical context, I bring up modern jazz, beginning in

the 1960s, when improvisation first challanged the harmonic and metric conventions of bebop and

hardbop. The second chapter constitutes the analytical part, where I identify the elements of folk

music in particular examples from the album, and elaborate on how the folk genre evolved through

the clash with the world of jazz and improvisation. By discussing selected tracks from the  Irek

Wojtczak  “Folk 5” album, and analysing the similarities and differences, I demonstrate how the

ethnic musical culture of Poland can be combined with modern improvisational music. In chapter

three, I describe the influences of the regional folklore on the musical work that is a part of the

following dissertation.

Attached to this dissertation is a CD containing the following pieces:

1. Ale zagrajże mi Kowola – arrangement by Ireneusz Wojtczak

2. Kujawiak -  arrangement by Ireneusz Wojtczak

3. Łęczycki oberek -  arrangement by Ireneusz Wojtczak

4. Ober -  arrangement by Ireneusz Wojtczak 

5. Cztery mile za Warszawą -  arrangement by Ireneusz Wojtczak

6. Kiej jo ide w pole -  arrangement by Ireneusz Wojtczak



7. Weselny kujon -  arrangement by Ireneusz Wojtczak

8. Ogrywka (kujawiak) -  arrangement by Ireneusz Wojtczak

The artistic work includes the recordings of my “Folk 5 Quintet” which were made at the 

Witold Lutosławski Polish Radio Concert Studio in Warsaw and at the  Janusz Hajdun Concert 

Studio of Radio Gdańsk. 

Personnel:

Ireneusz Wojtczak – saxophones, bass clarinet

Tomasz Dąbrowski – trumpet

Piotr Mania – piano

Adam Żuchowski – double bass

Kuba Staruszkiewicz – drums


