
ODPOCZNO 

NOWY WYMIAR OPOCZYŃSKIEJ MUZYKI LUDOWEJ 

 

Zespół powstał w 2014 roku, złożony jest z doświadczonych łódzkich muzyków, którzy na co dzień 

zajmują się różnymi gatunkami: od muzyki improwizowanej, poprzez alternatywną scenę rockową, aż 

po polską muzykę tradycyjną. Wspólnym mianownikiem dla członków zespołu okazała się muzyka z 

regionu opoczyńskiego. Starając się zachować jak najbardziej surowe i oryginalne brzmienie, a 

zarazem dotrzeć do własnych muzycznych korzeni, grupa łączy współczesną improwizację z 

żywiołowością wiejskiego grania. 

Zespół występuje w składzie: 

Joanna Gancarczyk – śpiew, basy 

Marcin Lorenc – skrzypce 

Marek Kądziela – gitara, efekty 

Piotr Gwadera – dżaz, bębenek 

 

ODPOCZNO jest laureatem Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia "Nowa Tradycja" 2015. Artyści 

stawiają na oryginalność i surowość, dzięki którym podbili już między innymi serca publiczności 

odwiedzającej ubiegłoroczne targi Womex w Katowicach. 

W marcu nakładem wydawnictwa Audio Cave ukazał się debiutancki album zespołu i już został 

okrzyknięty jednym z ważniejszych wydarzeń muzycznych roku 2018! 

"Kiedy wydaje ci się, że w folku było już wszystko, nagle pojawia się taka ekipa jak Odpoczno." - 

Maciej Szajkowski, KAPELA ZE WSI WARSZAWA 

"To kolejny przykład totalnej fuzji wychodzącej od polskiej tradycji – w tym wypadku opoczyńskich 

oberków, których tematy podejmowane są tu na jazzowo, choć nie jest to klucz jedyny. Bo tu nie 

chodzi o luźne improwizacyjne impresje wychodzące z muzyki ludowej, tylko o ciekawą studyjną 

produkcję, wpuszczającą do tego świata także elektronikę (za sprawą nagrywającego całość Pawła 

Cieślaka), choć główny skład zespołu obejmuje głos i basy (Joanna Gancarczyk), skrzypce (Marcin 

Lorenc), gitarę (Marek Kądziela) i perkusję (Piotr Gwadera)." - Bartek Chaciński, POLITYKA 

"(...) Ma w sobie tę samą żywiołowość, jaką skrzy się cały ten album zawierający oberki z Opoczna 

(stąd nazwa) opakowane w jazzowe i rockowe – z dominacją nerwowego math rocka. Na gitarze 

Marek Kądziela mający tu taki swój moment Rogińskiego – przy wszystkich proporcjach, bo zostaje 

przy własnym stylu, wykonując po prostu widowiskowy gest w stronę muzyki ludowej. Grający na 

skrzypcach Marcin Lorenc i śpiewająca oraz grająca na basach Joanna Gancarczyk są tu frakcją nieco 

bliższą tradycji, a perkusista Piotr Gwadera pozwala sobie na bardzo szerokie obieganie tejże tradycji 

w swoich mocnych, rockowych partiach. Dołącza do nich w utworze Rapowy na syntezatorze Paweł 



Cieślak, który wyprodukował tę niecodzienną płytę, dobrze balansującą stare z nowym. Ten moment 

pokazuje, że można jeszcze dalej i jeszcze więcej." - Bartek Chaciński, POLITYKA 

"(...) wydana niedawno debiutancka płyta zespołu Odpoczno jest jednym z najlepszych tegorocznych 

polskich krążków - i to nie tylko w folkowej perspektywie." – Tomasz Janas, POLSKIE RADIO 

"20 lat temu Kapela ze Wsi Warszawa zaczęła rewolucję w polskim folku. Trudno o jej lepsze 

podsumowanie niż wystrzałowy debiut łódzkiego kwartetu Odpoczno. " – Jędrzej Słodkowski, Gazeta 

Wyborcza 

 

MUZYKA: 

https://www.youtube.com/channel/UCIJeg5_I9sQG68JrdZIyrhw/videos  

FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/odpoczno/  

https://www.youtube.com/channel/UCIJeg5_I9sQG68JrdZIyrhw/videos
https://www.facebook.com/odpoczno/

