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Pianista Piotr Wyleżoł oraz gitarzysta 

Szymon Mika to wybitni przedstawiciele 

europejskiej sceny jazzowej. Współpracują 

ze sobą od wielu lat w rozmaitych 

projektach muzycznych, przemierzając 

sceny Polski 

i świata. Obaj są liderami autorskich 

projektów, mają na koncie dziesiątki 

nagranych płyt pod własnymi nazwiskami, 

a także u boku największych sław muzyki 

jazzowej.

Wyleżoł i Mika w kameralnym formacie 

jakim jest duet prezentują muzykę autorską 

silnie czerpiącą z muzyki klasycznej i szeroko 

pojętego jazzu, ale także nie boją się 

wykorzystywania w swoim repertuarze dzieł 

muzyki popularnej, do których tworzą 

niebanalne aranżacje.



Od lat uznawany za jednego z czołowych polskich pianistów i 

kompozytorów jazzowych. Już jako dziecko zdobywał nagrody na 

ogólnopolskich konkursach pianistycznych i koncertował z repertuarem 

klasycznym. Okrzyknięty cudownym dzieckiem kiedy w wieku 10-11 lat 

grał koncerty fortepianowe Haydna I Beethovena z orkiestrą filharmonii w 

Rybniku. Profesjonalną karierę rozpoczynał już podczas studiów na 

Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, w zespołach Janusza 

Muniaka i Jarka Śmietany, czy Ewy Bem.

Wielokrotny laureat renomowanych międzynarodowych konkursów 

jazzowych, m.in. „Jazz Juniors“, „Międzynarodowego Konkursu Improwizacji 

Jazzowej“, „Jazz nad Odrą“ (nagroda indywidualna dla najlepszego 

instrumentalisty), „Pomorska Jesień Jazzowa“ („Klucz do kariery“).

“Jeden z najbardziej niezwykłych 

talentów pianistyki europejskiej” 
londyński miesięcznik Blues&Soul, Emrys Baird

PIOTR WYLEŻOŁ



SZYMON MIKA

Jeden z najbardziej utalentowanych gitarzystów jazzowych młodego 

pokolenia, zdobywca Pierwszej Nagrody na Międzynarodowym Jazzowym 

Konkursie Gitarowym im. Jarka Śmietany (2015), Grand Prix Indywidualność 

Jazzowa na festiwalu Jazz nad Odrą (2012) oraz wielu innych nagród i 

wyróżnień. Został uznany Nadzieją Roku 2016 według ankiety czytelników 

magazynu Jazz Forum. Zachwyca dojrzałą grą, dopracowanym 

brzmieniem i profesjonalnym warsztatem.

W 2016 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach z wyróżnieniem, uzyskując 

tytuł magistra. Naukę kontynuował w Bazylei na Jazz 

Campus. W latach 2017-2018 brał udział w projekcie 

Focusyear, przy okazji którego występował u boku takich 

artystów jak: Dave Holland, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, 

Joshua Redman, Avishai Cohen 

i wielu innych.
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