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P rzyszed! na Êwiat 27 marca 1936
roku w Kaliszu. Jego ojciec by!
znanym w Wielkopolsce prawni-

kiem. Rodzinie Wróblewskich powodzi!o
si´ Êwietnie. Ma!y Janek i jego starszy brat
Andrzej mieli opiekunk´ Ad´, która ode-
gra!a wa˝nà rol´ w ich ˝yciu. To ona
wzi´!a na siebie wi´kszoÊç obowiàzków
zwiàzanych z wychowaniem ch!opców 
i by!a dla nich prawdziwym autorytetem.

Kiedy przysz!a wojna, losy rodziny
spocz´!y jednak w r´kach babki – Józefy.
W tym trudnym czasie wykaza!a najwi´-
cej sprytu i determinacji. Ju˝ po ewaku-
acji do Warszawy (Kalisz zosta! wcielony
do Rzeszy i wszystkich Polaków z niego
wysiedlono) zaj´!a si´ handlem. Biznes
polega! g!ównie na przywo˝eniu z oko-
licznych wsi w´dlin, Êmietany oraz in-
nych artyku!ów spo˝ywczych i sprzeda-
waniu ich ze sporym zyskiem w ma!ym
sklepiku. Józefa okaza!a si´ niezwykle
obrotnà i nieustraszonà kobietà. JeÊli
ktoÊ oglàda! „Zakazane piosenki”, do-
skonale wie, jak ten proceder wyglàda! 
i czym w czasie okupacji grozi!.

Kiedy pewnego dnia niemal cudem
unikn´!a Êmierci w wysadzonej kolejce,
postanowi!a przenieÊç si´ dalej od cen-
trum. Okazja nadarzy!a si´ wkrótce 
– znajomy ˚yd przeczuwa!, ˝e w nied!u-
gim czasie zostanie wraz z rodzinà wy-
siedlony i przekaza! jej klucze do swoje-
go mieszkania ko!o WyÊcigów. Wró-
blewscy mieli przypilnowaç mieszkania
pod nieobecnoÊç w!aÊcicieli. Niestety, ci,
podobnie jak tysiàce innych, trafili do
obozów zag!ady i zgin´li.

Po wojnie mieszkanie na Mokotowie
zaj´!a w!adza ludowa, a rodzina naszego
saksofonisty wróci!a do Kalisza. 

Szkolnym kolegà Jana Ptaszyna Wró-
blewskiego by! Jan Zylber – póêniejszy
znakomity perkusista, pose! do sejmu
RP I kadencji, cz!onek Pagartu, impresa-
rio wielu gwiazd polskiej sceny. Ch!opcy
s!uchali nami´tnie Radia Luxemburg 
i innych angloj´zycznych rozg!oÊni. 
Ma!y Janek pilnie uczy! si´ angielskiego 
w tajemnicy przed ojcem, który nie
aprobowa! jego muzycznych zaintereso-
waƒ. Kiedy jednak us!ysza! syna grajàce-

go troch´ nieporadnie na pianinie me-
lodie z radia, z!ama! si´ i nawet op!aci!
mu nauczycielk´ gry.

M!odzi adepci jazzu cz´sto wówczas
odwiedzali lokal „Na Pi´terku”, gdzie
wyst´powa! kwartet jazzowy pod kie-
rownictwem popularnego w Kaliszu 
Romana Ko!o. Mo˝na tam by!o w prze-
rwach pograç na fortepianie i pokazaç
swoje umiej´tnoÊci. Po kilku takich 
„wyst´pach” Jan wpad! w oko panu Ko-
!o, do tego stopnia, ˝e ten zaprosi! go do
swojego zespo!u (cz´sto zaprasza! m!o-
dych amatorów, wiedzàc, ˝e to najlepszy
sposób na zdobycie sobie rokujàcej na-
dzieje m!odej kadry). Wkrótce powsta!
te˝ jego pierwszy w!asny zespó!, który
wyst´powa! na szkolnych potaƒców-
kach. Na perkusji gra! w nim starszy brat
Jana – Andrzej.

M!odemu mi!oÊnikowi jazzu uda!o si´
przekonaç ojca, by pozwoli! mu kon-
tynuowaç nauk´ w szkole muzycznej. 
Musia! wybraç dwa instrumenty. Pierw-
szym by! fortepian, drugim – klarnet.
Nauczyciel mia! niewielkie poj´cie 
o grze na klarnecie; jego specjalnoÊcià
by! flet, ale ten instrument w kaliskiej
szkole zosta! ju˝ obsadzony, wobec tego
przydzielono mu klarnet, choç trudno 
o mniej podobne do siebie instrumenty.
Mimo to czegoÊ si´ jednak nauczy! – po-
dobnie jak sam nauczyciel.

Po roku nauki dosta! list od Zylbera,
który studiowa! wówczas w Poznaniu 
i zachwala! mu bogate ˝ycie muzyczne 
w tym mieÊcie. Wed!ug jego s!ów na
ka˝dym niemal rogu by!y kluby, w któ-
rych gra!o si´ jazz, o prac´ muzyka by!o
!atwo, a przed zdolnymi kariera sta!a
otworem.

Sylwetki

Jan Ptaszyn
Wróblewski
genera! 
polskiego jazzu

Marek Romaƒski

Jan Ptaszyn Wróblewski to jedna z najbarwniejszych
postaci w polskiej muzyce. Niezrównany gaw´dziarz,
nazywany genera!em polskiego jazzu, 
charyzmatyczny radiowiec, wnikliwy i kompetentny
recenzent, Êwietny saksofonista, odkrywca m!odych
talentów, aran˝er, dyrygent, kompozytor, bez cienia
przesady – cz!owiek instytucja. I przy tych wszystkich
przymiotach – skromny, otwarty i pe!en humoru.
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Janek szybko spakowa! manatki i wy-
jecha! do stolicy Wielkopolski. Ju˝
pierwszego wieczoru przyjaciel zapro-
wadzi! go do kawiarni „Teatralna”,
gdzie us!ysza! szczup!ego, delikatnego
blondyna, którego gra zrobi!a na nim
piorunujàce wra˝enie. Na pytanie: 
– Kto to jest? – us!ysza!: – Krzysztof
Trzciƒski.

JakiÊ czas póêniej dwaj bracia Wró-
blewscy wybrali si´ wspólnie na kon-
cert zespo!u „Melomani” w Warszawie. 
W sk!adzie grupy by! wówczas Krzysztof
Komeda Trzciƒski. Po koncercie wspól-
nie wracali pociàgiem do Poznania. 
Po sp´dzonej na rozmowach o muzyce
nocy dwaj m!odzi ludzie postanowili za-
!o˝yç w!asny zespó! grajàcy modern jazz

(„Melomani” dzielili czas mi´dzy jazz
tradycyjny i nowoczesny).

W ten sposób dosz!o do powstania
pierwszej polskiej formacji grajàcej mo-
dern jazz z prawdziwego zdarzenia 
– Sekstetu Komedy. W sk!ad zespo!u
weszli: Komeda, Jerzy Milian, Stanis!aw
Pludra, Józef Stolarz, Jan Wróblewski 
i Jan Zylber. Wyst´p tej grupy na I So-
pockim Festiwalu Jazzowym w 1956 
roku zosta! uznany za rewelacj´, a z per-
spektywy czasu – swoistà cezur´ w histo-
rii polskiego jazzu. Jan gra! wówczas na
klarnecie i saksofonie barytonowym (za-
p!acili za niego wszyscy cz!onkowie Seks-
tetu, a Ptaszyn sp!aca! go póêniej przez
pó! roku).

W 1957 odby! si´ drugi i ostatni w So-
pocie festiwal jazzowy (póêniej imprez´
przeniesiono do Warszawy i nadano jej
nazw´ Jazz Jamboree). Wystàpi! na nim
równie˝, rzecz jasna, Sekstet Komedy.
Tym razem zaproponowa! muzyk´ wyra-
finowanà, z bogatymi aran˝acjami, wy-
smakowanà i bogatà formalnie. Po raz ko-
lejny muzycy odnieÊli sukces, choç ich
propozycja nie by!a wówczas !atwa do za-
akceptowania dla szerokiej publicznoÊci.

Pod koniec 1957 roku miasto po-
stanowi!o uczciç sukces Komedy i za-
mówi!o dla zespo!u instrumenty. Nie-
stety, oczekiwany baryton nie dotar!, 
a zamiast niego dostarczono saksofon
tenorowy. Okaza!o si´, ˝e jest wr´cz
stworzony dla Ptaszyna – odtàd stanie
si´ jego podstawowym instrumentem, 
a na barytonie b´dzie grywa! jedynie
okazjonalnie.

Kolejny rok przyniós! wydarzenie, 
o jakim marzy ka˝dy prawdziwy jazz-
man – wyjazd do Stanów Zjedno-

czonych. Nim jed-
nak do niego dosz!o,
nasz bohater wszed!
w sk!ad kolejnej wa˝-
nej formacji Kome-
dy – Jazz Believers.
Jak na ówczesne
polskie warunki by-
!a to prawdziwa
supergrupa. Obok
Komedy i Wró-
blewskiego two-
rzyli jà: Andrzej
Trzaskowski, Ro-
man Dylàg i Zylber.
Wkrótce potem s!ynny amerykaƒski 
impresario – George Wein – postano-
wi! sformowaç mi´dzynarodowà or-
kiestr´ International Newport Band. 
Z Polski wytypowano Ptaszyna (ponoç
zadecydowa! fakt, ˝e doskonale czyta!
nuty, co nie by!o wówczas w naszym
Êrodowisku jazzowym powszechne). 
Z tà orkiestrà Jan wystàpi! na Newport
Jazz Festival (bodaj najs!ynniejszym
amerykaƒskim festiwalu jazzowym), 
a goÊcinnie zagra! z nimi sam Louis
Armstrong.

International Newport Band koncer-
towa! te˝ w Europie, m.in. w Brukseli 
na Expo ’58, obok takich gwiazd, jak 
Sara Vaughan, Sidney Bechet i inni. 
Materia! nagrany w czasie tej trasy uka-
za! si´ na p!ycie Columbii.

Po powrocie do kraju Wróblewski 
stanà! na czele zreorganizowanych Jazz
Believers. Zamiast Kurylewicza i Dylàga
w zespole pojawili si´ Wojciech Karolak
na saksofonie i Jan Byrczek na basie.
Nowemu zespo!owi stara! si´ narzu-
ciç goràce, amerykaƒskie brzmienie,
które us!ysza! w Stanach. Rozpoczà! si´
okres niebywa!ej aktywnoÊci twórczej
Ptaszyna. Co prawda Jazz Believers ju˝ 
w nast´pnym roku zostali rozwiàzani,
ale Wróblewski za!o˝y! kwintet m.in. 

z Jerzym Milia-
nem na wibra-
fonie. Równole-
gle wspó!pracowa!
z grupà Andrzeja
Kurylewicza. Gra!
w radiowym zespo-
le rozrywkowym –
All Stars Swingtecie
i jeszcze kilku for-
macjach. Coraz wi´cej
komponowa!. Ujaw-
ni! si´ tak˝e jego talent
aran˝erski.

W 1962 roku nagra!
pierwszy polski long-

play jazzowy „Go Right” z zespo!em 
Kurylewicza. W tym samym roku na-
wiàza! ostatnià, jak si´ okaza!o, wspó!-
prac´ z Komedà. Wraz z jego nowà for-
macjà (obok Komedy i Ptaszyna 
zagrali w niej: Roman „Gucio” Dylàg 
– kontrabas i Rune Carlsson – perkusja)
wyjecha! do Szwecji i Danii. Trasa 
zakoƒczy!a si´ sukcesem, a jej dope!-
nieniem sta!o si´ nagranie p!yty „Ballet
Etudes” (goÊcinnie na tràbce zagra! 
Allan Botschinsky). To by!a dojrza!a,
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komedowska muzyka, melancholijna 
i niedopowiedziana, a jednoczeÊnie
przesycona s!owiaƒskà, chopinowskà
tradycjà. Muzyka, która – dzi´ki wspó!-
pracy z Romanem Polaƒskim – dopro-
wadzi!a do hollywoodzkiego sukcesu
Trzciƒskiego. 

W 1963 powsta! jeden z najs!ynniej-
szych zespo!ów Ptaszyna – Polish Jazz
Quartet. To w!aÊciwie kwintet Kuryle-
wicza, tyle ˝e bez lidera (grupa mia!a
wyjechaç na festiwal do Francji, ale 
Kurylewicz nie dosta! wizy). Z tà forma-
cjà odby! tras´ po Europie.

W 1966 roku, po rozwiàzaniu Po-
lish Jazz Quartetu, Wróblewski wróci!
do Kalisza. Jego aktywnoÊç jako sak-
sofonisty w tym okresie nie by!a wielka,
natomiast du˝o komponowa! i aran-
˝owa!. Próbowa! tak˝e si! w roli dy-
rygenta.

W nast´pnym roku powsta!o Studio
Jazzowe Polskiego Radia. Projekt ten 
istnia! prawie 10 lat i nagra! dla PR bli-
sko 200 utworów. Akompaniowa! tak˝e
licznym solistom. Wyst´powa! na wielu
liczàcych si´ festiwalach w Europie. Gra-
li i Êpiewali z nim prawie wszyscy naj-
wa˝niejsi polscy muzycy ze Zbigniewem
Namys!owskim, Tomaszem Staƒkà, 
Zbigniewem Seifertem, Januszem Mu-
niakiem, Micha!em Urbaniakiem, Ur-
szulà Dudziak i Andrzejem Zauchà na
czele. Studio goÊci!o tak˝e zagraniczne
s!awy, takie jak Hank Mobley czy Na-
than Davis. Muzycznie prezentowa!o
bardzo szerokie spektrum, nie unikajàc
nawet jazzowej awangardy. Jako aran˝er 
i kompozytor Ptaszyn wspó!pracowa!
tak˝e z Orkiestrà Flamandzkiego Radia
w Brukseli.

W latach 70. obok powa˝nych projek-
tów z czo!owymi jazzmanami (m.in.
znakomity Mainstream) Ptaszyn po-
wo!ywa! do ˝ycia zespo!y podchodzàce
do muzyki w sposób przeÊmiewczy i ˝ar-
tobliwy. Z tego nurtu bodaj najs!yn-
niejsze by!o Stowarzyszenie Popierania

Prawdziwej TwórczoÊci „Cha!turnik” 
– formacja nawiàzujàca do swingu, ale
traktujàca jazzowà tradycj´ z lekkà kpi-
nà. Majàc obok siebie fantastycznego
saksofonist´ Janusza Muniaka, móg! 
parodiowaç rozmaite triki rozrywko-
wych muzyków.

Obok tej, jak by nie patrzeç, stricte
jazzowej dzia!alnoÊci pojawia!y si´ bar-
dziej ambitne, orkiestrowe kompo-
zycje, m.in. „Wariant warszawski” na 
orkiestr´ symfonicznà i kwartet jazzo-
wy (prapremiera w Filharmonii War-
szawskiej, 1975), „Maestoso Combina-
to”, „Czytanki muzyczne”, „G-man”.
Bodaj najbardziej udanà, a jednoczeÊnie
najambitniejszà z kompozycji pisanych
w tym nurcie by!a, ukoƒczona w 2000
roku, „Altissimonica” na wielkà orkie-
str´ symfonicznà i improwizujàcy sakso-
fon altowy (autor wskaza! tu Henryka
MiÊkiewicza jako solist´).

Niestrudzenie promuje kolejne po-
kolenia m!odych muzyków. Spod jego
skrzyde! wyszli tacy artyÊci, jak m.in.: 
Jacek i Wojciech Niedzielowie, Robert
Majewski, Darek Oleszkiewicz, Kuba
Stankiewicz, Bogdan Ho!ownia, Marcin
Jahr, Marcin Wasilewski, S!awek Kur-
kiewicz, Micha! MiÊkiewicz, Micha! 
Tokaj, Krzysztof Herdzin, Jacek Olter. 

Zawsze poszukujàcy, niespokojny
duch. Pe!en szacunku dla jazzowej 
tradycji, wzór profesjonalizmu i mistrz
instrumentalnej techniki nigdy nie 
przesta! stawiaç sobie nowych wyzwaƒ.
Nigdy te˝ nie odrzuca! nowych zjawisk
w muzyce, czego przyk!adem mo˝e byç
choçby jego entuzjazm dla sceny yasso-
wej (Mi!oÊç, Mazzoll, Tymon Tymaƒski,
¸oskot i inne).

Od poczàtku lat 70. prowadzi na ante-
nie III Programu PR cykliczny program
„Trzy kwadranse jazzu”, na którym 
wychowa!o si´ ju˝ niejedno pokolenie
s!uchaczy. Wyda! ogromnà iloÊç p!yt, 
z których wiele nale˝y do kanonu pol-
skiego jazzu. "

Sylwetki
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