Łukasz Pawlik urodził się w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Rodzice są koncertującymi
pianistami, odnoszącymi znaczne sukcesy w działalności zawodowej. Matka Jolanta jest cenioną
kameralistką, wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, natomiast ojciecWłodek Pawlik jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzyków jazzowych w Polsce,
uhonorowanym nagrodą Grammy. Dorastając w takich warunkach, Łukasz już od wczesnego
dzieciństwa oswajał się z muzyką klasyczną, jak i jazzową, wcześnie rozpoczynając edukację
muzyczną. Pierwszymi instrumentami, po które sięgnął były fortepian i perkusja, jednak rodzice
zdecydowali, aby rozpoczynając naukę w szkole podstawowej zajął się wiolonczelą. Związek z tym
instrumentem trwa do dziś. Łukasz ma za sobą pracę w renomowanych orkiestrach symfonicznych,
takich jak Düsseldorfer Symphoniker, czy Sinfonieorchester Wuppertal, a także liczne osiągnięcia
konkursowe, w tym zwycięstwo w Konkursie im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Poznaniu, które
umożliwiło mu podjęcie studiów w Stanach Zjednoczonych. Pobyt w USA okazał się punktem
zwrotnym na jego muzycznej drodze. To właśnie w USA, gdzie studiował na uczelni Western Michigan
University na dobre zainteresował się jazzem. Możliwość zgłębienia tajników muzyki
improwizowanej, a z drugiej strony uczęszczania na zajęcia z kompozycji i kontrapunktu klasycznego
dostarczyły mu nowych bodźców, które po powrocie do Polski przekuł w nowe pomysły muzyczne.
Przestrzenią do ich realizacji stała się międzynarodowa formacja Kattorna, która powstała z inspiracji
muzyką Krzysztofa Komedy, którego muzykę Łukasz starał się popularyzować w jeszcze Stanach,
aranżując ją chociażby na big bandy. Zespół grający na początku głównie Komedę, zaczął w miarę
upływu czasu ewoluować w stronę autorskich wizji Łukasza, zdobywając po drodze liczne nagrody na
konkursach jazzowych, takich jak m.in.: Berlin Jazz Award, Nadzieje Warszawy, Krokus Jazz Festival,
czy wreszcie indywidualny sukces Łukasza na Jazzie Nad Odrą (II nagroda w „Konkursie na
Indywidualność Jazzową). W 2010 ukazała się płyta „Straying To The Moon” zespołu, przyjęta
pozytywnie przez krytykę, której trzon stanowiły kompozycje Łukasza. Po kilku latach pracy w
orkiestrach symfonicznych Łukasz rozpoczął w 2013 roku pracę nad nowym materiałem muzycznym
pod kątem następnej, tym razem autorskiej, płyty „Lonely Journey”. Do jej nagrania zaprosił
saksofonistę Dawida Główczewskiego, z którym współpracował już wiele lat w zespole Kattorna,
znakomitą sekcję rytmiczną Paweł Pańta-Cezary Konrad, oraz gości specjalnych: Mike’a Sterna i
Michaela „Patchesa” Stewarta. Całość materiału osadzona jest w stylistyce Jazz-Fusion, a Łukasz,
obok fortepianu, sięga także po pianina elektryczne, korzysta z loopów, samplerów, instrumentów
wirtualnych, tworząc muzykę, w której nowoczesna elektronika przenika się z jazzową narracją
solistów. Łukasz występuje tu w potrójnej roli: wykonawcy, kompozytora oraz producenta.
Łukasz Pawlik was born into a family with a rich musical tradition. Both of his parents are successful
concert pianists. His mother Jolanta is an active chamber musician and lecturer at F. Chopin
University of Music in Warsaw. His father Włodek Pawlik is one of the most celebrated jazz musicians
in Poland, and a winner of a Grammy. Growing up in such reality, he was exposed to classical music
as well as jazz from an early age and started his musical education as a child. The first instruments
that he picked were the piano and the drums, although it was the cello that became his primary
instrument for the following years. The relationship with this instrument has been lasting until today.
Łukasz has had an opportunity to play in some renowned German orchestras, such as Düsseldorfer
Symphoniker and Sinfonieorchester Wuppertal. He was also a prize-winner of many cello
competitions, including the first prize at the K. Wiłkomirski Cello Competition in Poznań, enabling
him to study in the USA, which proved to be a turning point on his musical path. It was during the
time of his studies at Western Michigan University, when he became keenly interested in jazz. The 5

semesters spent studying the intricacies of the classical music, jazz, composition and counterpoint,
creative interactions with other students spurred him to start exploring new musical territories. The
first platform for his experiments was the international jazz-group Kattorna. The band was formed to
celebrate the music of Krzysztof Komeda, whose works Łukasz strived to popularize in the US, and
Germany. However, as the time passed, the band’s repertoire started to gravitate towards Łukasz’s
musical visions, at the same time, gaining top honors at many jazz competitions, such as Warsaw
Hopes, Berlin Jazz Award, Krokus Jazz Festival, Jazz Nad Odrą (2nd prize for Łukasz at the Individual
Competition). The group recorded an album “Straying To The Moon” in 2010, positively received by
the critics, that comprised mostly Łukasz’s music. After a couple of years spent as a member of
symphony orchestras, in 2013 Łukasz started to work on new material for the album “Lonely
Journey” under his name. He selected a bunch of outstanding musicians to record the instrumental
parts, such as the saxophonist Dawid Główczewski, with whom he’d already collaborated for many
years in Kattorna, the Poland’s top, Grammy-winning rhythm section Paweł Pańta-Cezary Konrad, as
well as special guests: Mike Stern and Michael “Patches” Stewart. The material can be described as a
multi-layered contemporary jazz. Łukasz plays both the acoustic piano, as well as electric piano, he
uses samplers, loops, virtual instruments. The music gives space both to the extensive use of modern
technology, but also to the individual expression of each musician featured on the record. It is the
very first album, on which Łukasz appears as a performer, composer and a producer.

