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"Wodecki - Gruszecki: Niedokończona Opowieść" jest to zainicjowany wspólnie projekt obu artystów. Projekt którego realizację, po 
wielogodzinnych próbach poprzedzonych planami nagraniowymi oraz koncertowymi, w brutalny sposób przerwała śmierć Mistrza. 
Materiał koncertowy, to czternaście utworów z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, skompletowanych i zaaranżowanych lub 
zorkiestrowanych na jazzowe combo przez Patrycjusza Gruszeckiego. Tytuły takie jak: "Rzuć to wszystko, co złe", "Oczarowanie", "Tylko 
Ty", "Chłop z wiosną", "Mona Lisa", "Zabiorę Cię dziś na bal", "Z Tobą chcę oglądać świat", "Opowiadaj mi tak", "Tenderly", "Lubię 
wracać tam gdzie byłem", "My Way", "Nad wszystko uśmiech Twój", "Nauczmy się żyć obok siebie", czy "Zacznij od Bacha" wypełniają 
blisko półtora - godzinny spektakl dźwięku i światła, w którym główną rolę odgrywa, wciąż obecny w sercach artystów Zbigniew 
Wodecki, a na scenie, z największą starannością utwory z Jego repertuaru śpiewają: Ewa Uryga, Katarzyna Wilk, Rafał Szatan oraz 
Tadeusz Seibert.

Artystom akompaniuje Jazz Combo Patrycjusza Gruszeckiego w składzie:
Maciej Olesiński - gitary, Mariusz Smoliński - instrumenty klawiszowe, Krzysztof Ciesielski - kontrabas, Ireneusz Budny - perkusja, Andrzej 
Janusz - instrumenty perkusyjne, Artur Tomczak - puzon, Jan Adamczewski - saksofon tenorowy oraz Patrycjusz Gruszecki / Piotr 
Krzemiński - trąbka. Podczas koncertu, jeśli warunki techniczne sali na to pozwalają, wyświetlane są zdjęcia autorstwa artysty fotografa 
- Jarka Wierzbickiego oraz odtwarzane fragmenty prób, w których uczestniczył Zbigniew Wodecki. Projektowi "Wodecki - Gruszecki: 
Niedokończona Opowieść" patronuje Fundacja Im. Zbigniewa Wodeckiego, której przewodniczy Katarzyna Wodecka - Stubbs, córka 
artysty.
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