Koncert Andrzeja Olejniczaka
i Vladyslava „Adzika” Sendeckiego
w Piwnicy pod Baranami

Od lewej: „Adzik” Sendecki i Andrzej Olejniczak, fot. Jacek Gwizdka.

W ramach krakowskiego Summer Jazz Festival, 5 lipca 2018 r. w Piwnicy
pod Baranami odbył się niezwykły koncert Andrzeja Olejniczaka
(saksofon) i Vladyslava „Adzika” Sendeckiego (fortepian). Obydwaj artyści
od wielu lat mieszkają za granicą.
Andrzej Olejniczak to jeden z najbardziej uznanych polskich saksofonistów
jazzowych na arenie międzynarodowej, kompozytor i aranżer, a także
wykładowca. Ma na koncie około 50 płyt. Od 30 lat mieszka w Hiszpanii.
Urodził się w 1954 r. w Zduńskiej Woli. Edukację muzyczną rozpoczął w szóstym
roku życia. Uczył się gry na fortepianie, później sięgnął również po klarnet
i saksofon. W 1976 r. ukończył z wyróżnieniem Państwową Wyższą Szkołę
Muzyczną w Łodzi w klasie klarnetu. Studiując muzykę klasyczną, zaczął
interesować się również jazzem oraz pokrewnymi stylami muzycznymi.
Był współzałożycielem grupy Sun Ship oraz członkiem jednej z najlepszych
formacji jazzowych ostatnich dekad – String Connection. Współpracował niemal
ze wszystkimi zespołami sceny jazzowej lat 70. i 80., m.in. Extra Ball, Swing
Session, Novi Singers, Big Bandem Katowice, a także z Big Bandem Polskiego
Radia pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego oraz Zbigniewem Namysłowskim,
Andrzejem Dąbrowskim i Sławomirem Kulpowiczem. Jako muzyk sesyjny grał
z takimi artystami jak Józef Skrzek czy Maanam.
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Po wyjeździe do Hiszpanii w 1984 r. podjął współpracę z należącym do elity
światowego jazzu ociemniałym pianistą Tete Montoliu i przez 4 lata koncertował
z nim na wielu europejskich festiwalach. W 1986 r. wystąpił u boku Gerry’ego
Mulligana na festiwalu jazzowym w San Remo, a 2 lata później zagrał z Kenny
Drew Trío na Festival de Jazz de Lorca-Murcia. Catch (1994), jego pierwszy
autorski album nagrany w Hiszpanii, zdobył tytuł Płyty Roku, a Live at Altxerri
(2004) został wysoko oceniony przez „Jazz Forum”.
Brał udział w niezliczonych projektach międzynarodowych, występując na niemal

wszystkich festiwalach w Europie i na świecie (m.in. Mediolan, Paryż, Montreal,
San Sebastian, Lima, Marciac, Quito). Wśród artystów, z którymi koncertował, są
m.in. Kenny Drew, Randy Brecker Group, Hiram Bullock, Joe Newman, Horace
Parlan, Lou Blackburn, Oliver Jackson, NHO Pedersen. Często współpracuje także
z czołowymi hiszpańskimi wykonawcami muzyki pop i rock, np. Orquesta
Mondragón, Mecano, Miguel Ríos, Manzanita, Itoiz, Oskorri, Revolver.
Artysta wykonuje również muzykę klasyczną. Zrealizował m.in. dwa projekty
muzyczne z Orkiestrą Symfoniczną z Bilbao (1995, 2006), a płytę Different Choice
(2010) nagrał z kwartetem smyczkowym Apertus String Quartet. W 2013
r. wystąpił z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą Krzesimira Dębskiego w Studiu
Koncertowym im. Witolda Lutosławskiego.
Mieszka w Hiszpanii, gdzie nagrywa i koncertuje, a także uczy gry na klarnecie
i saksofonie w Centro Superior de Música del País Vasco „Musikene” w San
Sebastian oraz w Conservatorio de Leioa.
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Vladislav „Adzik” Sendecki to wędrowiec, współczesny pielgrzym, ciekawy
różnorodności dźwięków i kultur. „Dla mnie muzyka oznacza wolność”, mówi
pianista, „wolność jako wymiana myśli i emocji z publicznością, innymi twórcami,
instrumentem oraz z samym sobą”.
Sztuka Sendeckiego jest nieodłączną częścią jego przeszłości. Urodził się w 1955
roku w Gorlicach. W wieku 4 lat rozpoczął naukę gry na pianinie, jako 11 letni
chłopiec rozpoczął naukę w szkole muzycznej Fryderyka Chopina a później
kontynuował na akademii Muzycznej w Krakowie. W wieku 15 lat odbył swoje

pierwsze tourne jako pianista klasyczny. Kiedy Sendecki odkrył jazz, założył
zespoły Extra Ball oraz SunShip tworzące z ogromnym sukcesem jazz rock,
podziwiane przez polskich fanów oraz zapraszane na festiwale w całej Europie.
Pomimo tego, każdy wyjazd oznaczał taką samą walkę o wizę wyjazdową. –
Czułem się jak w pułapce – mówi – dlatego też podróże stawały się dla mnie
bardziej i bardziej ważne, oznaczały wolność.
W 1981 roku Sendecki wyemigrował do Szwajcarii i stąd zaczął międzynarodową
karierę. Odtąd grał z pierwszą ligą Jazzu, wspólnie z Joe Henderson, Lenny White,
Marcusem Millerem, Randy and Michaelem Breckerem, Jaco Pastorius, Billy
Cobhamem, Till Brönnerem i Klausem Doldingerem.
W połowie lat 90. przeniósł się do Hamburga, gdzie w 1996 roku został członkiem
NDR Big Band, ku radości znanych kompozytorów jazzowych takich jak Michael
Gibbs oraz Colin Towns.
Jako kompozytor wkroczył w zupełnie nowe terytoria w 2000 roku – skomponował
10-częściową suitę na big band “Anima Mundi”; muzyczny zapis podróży z Afryki
poprzez Indie, Japonię do Europy, wirtualne spotkanie kultur muzycznych, co jest
unikalne w świecie jazzu. W 2009 roku suita została zaprezentowana podczas
Letniego Festiwalu Jazzowego w Piwnicy pod Baranami w Krakowie.
Zajęło mu piętnaście lat, aby zebrać przeróżne dźwięki i głosy na komputerze.
– Łączę marzenie z światem bez konfliktów, w którego centrum tolerancji znajduje
się człowiek, który wymyka się z barier i granic mentalnych. Stając się
przestrzenią – mówi sam Sendecki. (Tobias Richtsteig).
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Organizatorem Letniego Festiwalu Jazzowego w Piwnicy Pod Baranami jest
Fundacja My Polish Heart oraz Cracovia Music Agency.
Fundacja My Polish Heart powstała z potrzeby serca dwóch jej założycieli –
Vladyslawa „Adzika” Sendeckiego oraz Witolda Wnuka, od lat 80. promujących
rodzimą muzykę poza Polską.
Głównym celem Fundacji jest wspieranie zasłużonych artystów polskich,

znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej, jak i pomoc młodym, wybitnie
utalentowanym muzykom, poprzez fundowanie nagród i stypendiów. Fundacja jest
organizatorem koncertów i wydarzeń muzycznych oraz tworzy nowe jakości
artystyczne we współpracy z prestiżowymi ośrodkami kultury w Europie i na
świecie. Jest jednym z głównych organizatorów Letniego Festiwalu Jazzowego w
Piwnicy Pod Baranami.
Cracovia Music Agency to firma założona w 1995 przez Witolda Wnuka
zajmująca się organizacją i produkcją wydarzeń muzycznych. Od 1996 roku
organizuje doroczny międzynarodowy Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod
Baranami w Krakowie. W ofercie Cracovia Music Agency znajduje się szereg
wydawnictw muzycznych. Dużym sukcesem wydawniczym jest czteroczęściowa
seria „The Best of Cracow Jazz” jazz tradycyjny, współczesny, nowoczesny i płyta
archiwalna obrazująca najlepsze dokonania jazzu krakowskiego w ostatnich 50
latach.
Wykorzystano materiał ze stron:
http://andrzejolejniczak.com/
http://vladyslavsendecki.de/
https://www.cracjazz.com/pl/festiwal/organizator/
Po koncercie w Piwnicy pod Baranami muzycy wraz z gośćmi przenieśli się do
Piwnicy u Muniaka. Jednym z gości był pan Piotr Niedźwiecki – prezydent miasta
Zduńska Wola, gdzie urodził się Andrzej Olejniczak, a jednocześnie brat Marka
Niedźwieckiego. W Piwnicy u Muniaka był już Michał Urbaniak. Dyrektor
Festiwalu, pan Witold Wnuk korzystając z okazji zaaranżował „jam session”. Mimo
późnej pory, spontaniczny koncert wyszedł fantastycznie.
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