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Festiwal JAZZ W FILMIE.PL 

8-9 PAŹDZIERNIKA 2022 | WARSZAWA 

Jazz i Film po dekadach rozłąki znów zagrają ̨razem! Inauguracja nowego festiwalu poświęconego 
muzyce jazzowej w polskiej kinematografii już 8 i 9 października w siedzibie Filmoteki Narodowej – 
Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5. Festiwal JAZZ W FILMIE.PL organizowany 
przez Fundację Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ to niepowtarzalna okazja dla wszystkich 
miłośników jazzowej muzyki filmowej. Podczas dwudniowego festiwalu zobaczymy najciekawsze 
polskie filmy – od animacji i krótkich metraży, po filmowe fabuły, w których muzyka jazzowa 
stanowi ważną muzyczną ilustrację. Wstęp wolny! 

 

Materiały promocyjne. Autorka: - Kasia Stanczyk 

 

Wstęp wolny, aby mieć gwarancję miejsca zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego 

dostępnego na naszej stronie: www.fina.gov.pl/wydarzenia  
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PROGRAM WYDARZENIA: 

8-9 października 2022 

FINA Wałbrzyska 3/5 

sala Ziemia Obiecana  

WSTĘP WOLNY  

8 PAŹDZIERNIKA | SOBOTA  

17.00 | KOMEDA  

- oficjalne otwarcie… na początku był Komeda! 

- Komeda w Hybrydach (1961) – pokaz filmu z prywatnego archiwum Adama Skorupki 

- projekcja zapisu rozmowy z Tomaszem Lachem 

- pokaz niepublikowanego filmowego wywiadu z Zofią Komedową – Zofia Komedowa – życie 

z Komedą 

- spotkanie z Michałem Urbaniakiem 

18.30 | ŻYCIE TOWARZYSKIE I UCZUCIOWE, CZYLI GÓRSKIE WYBRYKI JAZZMANÓW 

- wprowadzenie: Andrzej Winiszewski  

- Jazz Camping, reż. Bogusław Rybczyński, muz. Andrzej Trzaskowski, 1959 

- Jazz na Kalatówkach, reż. Robert Kaczmarek, 2018 

19.45 | JANUSZ MAJEWSKI: JAZZ BYŁ NASZĄ RELIGIĄ 

- wprowadzenie: Andrzej Winiszewski 

- Zabawa, reż. Janusz Majewski, muz. Andrzej Kurylewicz, 1961 

- premiera festiwalowa: Jazz Outsider, reż. Janusz Majewski, 2022 

 

9 PAŹDZIERNIKA | NIEDZIELA  

12.00 | PORANEK DLA DZIECI | JAZZ W KRESKÓWKACH  

- Kaśka i Baśka i welocyped, reż. Alina Maliszewska, muz. Janusz Muniak, 1973, 10 min 

- Kaśka i Baśka w dyskotece, reż. Alina Maliszewska, muz. Adam Makowicz, 1974, 10 min 

- Kaśka i Baśka. Pyszne ciacha, reż. Alina Maliszewska, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1980, 10 min  

- Przechadzka, reż. Marek Goebel, muz. Zbigniew Namysłowski, 1976, 10 min  

- Miś Uszatek, reż. Lucjan Dembiński, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1962, 9 min  

- Nie drażnić lwa, reż. Tadeusz Wilkosz, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1960, 10 min  

- Ostrożność, reż. Jerzy Kotowski, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1957, 8 min 

- Przez dziurę w ścianie, reż. Alina Maliszewska, muz. Włodzimierz Nahorny, 1977, 10 min 

mailto:promocja@fina.gov.pl
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17.00 | DZIEŃ KOMPOZYTORSKI – WŁODZIMIERZ NAHORNY  

- wprowadzenie: Andrzej Winiszewski 

- Jej Portret, reż Mieczysław Waśkowski, muz. Jan Ptaszyn Wróblewski, Włodzimierz Nahorny, 1974  

- spotkanie z Włodzimierzem Nahornym  

- Nahorny Rondo, reż. Ryszard Wróblewski, muz. Włodzimierz Nahorny, 1972 

 

19.00 | PO ŚLADACH MELOMANÓW JERZEGO DUDUSIA MATUSZKIEWICZA 

- wprowadzenie: Andrzej Winiszewski 

- spotkanie z Igorem Mertynem  

- premiera festiwalowa: Na zawsze melomani,  reż. Rafał Mierzejewski, 2021 

 

O FESTIWALU: 

Festiwal JAZZ W FILMIE.PL jest pierwszym polskim festiwalem poświęconym wyłącznie polskim 

filmom z jazzem w tle. Nie licząc organizowanego w latach 80. Jazz Film Salonu skupionego głownie 

na kinematografii światowej, tegoroczny nowy festiwal programowo skupiać się będzie 

na prezentacji i przypomnieniu najważniejszych gatunków filmowych i konkretnych dzieł polskiej 

kinematografii, w których muzykę tworzyli polscy jazzmani. 

W ostatnim półwieczu związki jazzu i filmu w polskiej kulturze nie były należycie eksponowane 

i podkreślane. Złota era polskiej filmografii jazzowej przypadała głownie na lata 60. i 70., i to do nich, 

po latach symbolicznej rozłąki, festiwal będzie nawiązywał. 

Festiwal rozpocznie prezentacja sensacyjnych, niepublikowanych dotąd materiałów filmowych, 

których bohaterami są Krzysztof Komeda i Zofia Komedowa. Ich wartość po wielu latach wzrasta 

niepomiernie, zwłaszcza, że odkryte materiały filmowe rzucają nowe światło na ich wspólne życie 

i twórczość Komedy. W programie znajdą się filmy m.in. z muzyką Włodzimierza Nahornego, Jana 

Ptaszyna Wróblewskiego, Janusza Muniaka, Adama Makowicza i Jerzego Matuszkiewicza. Ważnym 

punktem dwudniowych pokazów będzie przygotowany specjalnie dla najmłodszych poranek Jazz 

w kreskówkach. Nie zabraknie tegorocznych premier, czyli filmów dokumentalnych Jazz Outsider 

Janusza Majewskiego i Na zawsze Melomani Rafała Mierzejewskiego. W programie Festiwalu 

znajdą się ̨ także prawdziwe perły polskiej filmografii jazzowej Jej portret Mieczysława 

Waśkowskiego, Jazz Camping Bogusława Rybczyńskiego, a wśród animacji, choćby pierwszy 

historyczny odcinek filmu Miś Uszatek Lucjana Dembińskiego z muzyką J. Matuszkiewicza. 

Wydarzeniu towarzyszyć ́ będzie multimedialna wystawa fotografii Wojciecha Plewińskiego Jazz 

Camping. 

mailto:promocja@fina.gov.pl
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Prezentacje filmów poprzedzone bedą wykładami i spotkaniami z gośćmi, prowadzonymi przez 

Andrzeja Winiszewskiego – dziennikarza muzycznego, twórcę projektu Polska Filmografia Jazzowa 

i audycji JazzMovie w RadioJAZZ.FM, w której od lat odkrywa i przypomina nieznane ścieżki 

muzyczne tworzone przez jazzmanów na potrzeby polskiego kina. 

Warszawski Festiwal JAZZ W FILMIE.PL jest okazją do ponownego środowiskowego spotkania, jakie 

miało to miejsce na Kalatówkach ponad sześć dekad temu, polskich filmowców i jazzmanów. 

Co jednak najważniejsze, organizatorzy chcą przypominać (dziś już często zapomniane) polskie filmy, 

ich twórców i filmową muzykę jazzową tworzoną przez polskich jazzmanów, wyznaczając tym samym 

kierunek dalszego rozwoju festiwalowej idei w kolejnych latach. 

Festiwal JAZZ W FILMIE.PL jest kontynuacją zeszłorocznego projektu Fundacji Popularyzacji Muzyki 

Jazzowej EuroJAZZ – #polskafilmografiajazzowa, w którym powstało sto piętnastominutowych 

materiałów wideo o związkach polskiego filmu i jazzu. Materiały te dostępne są bezpłatnie na kanale 

na YouTubie: RadioJAZZ.FM. 

Istniejąca od 2009 roku Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ jest wydawcą 

internetowego RadioJAZZ.FM, e-miesięcznika i gazety JazzPRESS, a także organizatorem wielu 

koncertów i wydarzeń́ jazzowych w Warszawie. Projektami fundacji jest m.in. projekt #kinojazz, 

warsztaty #jazzdladzieci, czy trwający od 4 lat Międzynarodowy Konkurs Plakatu We Want Jazz. 
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OPISY FILMÓW: 

Komeda w Hybrydach, 1961, 7 min  

premiera filmu niemego 

Odkryty w 2021 roku, w rodzinnych archiwach, po sześciu dekadach zapomnienia, film, nakręcony 

amatorską kamerą Adama Skorupki, kontrabasisty tria Krzysztofa Komedy.  Film składa 

się z fragmentów koncertu tria Komedy, jaki odbył się w 1961 roku, w klubie Hybrydy w Warszawie. 

W tym samym, do którego Komeda dwa miesiące wcześniej zaprosił na koncerty niespełna 

osiemnastoletnią wokalistkę Urszulę Dudziak. Kamera nie zarejestrowała dźwięku. Nie wiemy, jakie 

utwory gra Krzysztof Komeda, oraz towarzyszący mu Andrzej „Fats” Zieliński na perkusji i Adam 

Skorupka na kontrabasie. Postacie widoczne w poszczególnych ujęciach (m.in. Bogumił Kobiela, Zofia 

Komedowa, Krystyna Sienkiewicz, Andrzej Munk) są jednak dowodem na to, jak bardzo polscy 

filmowcy związani byli z tworzącym się wówczas niemal od podstaw środowiskiem jazzowym. 

 

Zofia Komedowa –  życie z Komedą, niepublikowany filmowy wywiad z Zofią Komedową, 1995 

Krótkie filmy z Zofią Komedową, w których opowiada o swoim, niełatwym często, życiu u boku 

kompozytora, Krzysztofa Komedy, o kompozycjach, realizowanych filmach, sposobie pracy 

i atmosferze twórczej, jaka panowała w niewielkim mieszkaniu Komedów na warszawskim Żoliborzu. 

Wiele osobistych przemyśleń, refleksji i opinii na temat czasów, w których przyszło tworzyć Komedzie, 

a także ciekawostek z codziennego życia, prozaicznych domowych zwyczajów i spotkań towarzyskich. 

Filmypochodzą z prywatnego archiwum syna Zofii Komedowej, Tomasza Lacha  zrealizowane zostały 

w połowie lat 90. na potrzeby wydania historycznej serii 19 płyt CD z muzyką Komedy przez 

wytwórnię Power Bros Krzysztofa Popka. 

 

Jazz Camping, impresja filmowa, reż. Bogusław Rybczyński, muz. Andrzej Trzaskowski, 1959, 9 min 

Jeden z najważniejszych polskich filmów krótkometrażowych, dokumentujący niezwykłe wydarzenie 

z życia polskiego środowiska jazzowego przełomu dekad lat 50. i 60. W lutym 1959 roku w hotelu 

górskim na Kalatówkach spotkali się przedstawiciele środowisk jazzowego i filmowego. Spotkanie 

miało nieformalny charakter, ale przeszło do historii jako swoisty początek aktywnej współpracy 

polskich jazzmanów i ludzi filmu, zwłaszcza kompozytorów i reżyserów. Wśród uczestników znaleźli 

się m.in. Krzysztof Komeda, Jerzy Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski oraz aktorzy Roman Polański, 

Maja Wachowiak, Barbara Kwiatkowska, a także Zofia Komedowa, fotografik Wojciech Plewiżski 

i Marian Eile, redaktor naczelny Przekroju. 

mailto:promocja@fina.gov.pl
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Fot. copyright WFDiF 

 

Jazz na Kalatówkach, dokument, reż. Robert Kaczmarek, 2018, 55 min 

Rodzaj filmowego wspomnienia opowiadającego o głośnym wydarzeniu, jakim był zlot polskich 

jazzmanów i filmowców na Kalatówkach w roku 1959. O tym szczególnym spotkaniu środowisk 

artystycznych ówczesnej komunistycznej Polski opowiadają świadkowie tamtych wydarzeń, 

m.in. Andrzej Dąbrowski, Jan Borkowski, Jan Ptaszyn Wróblewski, Katarzyna Gartner. Na tle 

wspomnień pojawiają się fragmenty filmu Jazz Camping Bogusława Rybczyńskiego, który zrealizował 

w trakcie pobytu na Kalatówkach niespełna 10-minutową kronikę wydarzeń. R. Kaczmarek zadbał 

także o tło historyczne opisywanych zdarzeń, o którym opowiadają dziennikarze i animatorzy życia 

jazzowego w Polsce: Krystian Brodacki, Jan Borkowski i Paweł Brodowski. 

 

Zabawa,  film dokumentalny, reż. Janusz Majewski, muz. Andrzej Kurylewicz, 1961, 16 min 

Pierwszy film krótkometrażowy Janusza Majewskiego, zrealizowany tuż po zakończeniu studiów 

w PWSTiF w Łodzi (1960). Zabawa to typowy film oświatowy podejmujący tematykę społeczną – 

problem alkoholizmu i profilaktyki antyalkoholowej. Według słów samego J. Majewskiego jest to 

pierwszy film, w którym sięgnął po muzykę jazzową, angażując jako kompozytora jazzowego pianistę 

Andrzeja Kurylewicza. 

 

Jazz Outsider, film dokumentalny, reż. Janusz Majewski, 2022, 58 min 

mailto:promocja@fina.gov.pl
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Przyczynkiem do spotkania po latach bohaterów filmu, gwiazd polskiego jazzu, stało się spotkanie 

Janusza Majewskiego i Adama Jędrzejowskiego, w latach 60. perkusisty w zespołach Krzysztofa 

Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego. Po dekadach spędzonych za granicą Jędrzejowski wraca do Polski 

i osiada na stałe w Ciechocinku, organizując w słynnej uzdrowiskowej miejscowości życie jazzowe. 

W filmie spotykają się dawni przyjaciele i partnerzy Jędrzejowskiego ze sceny i studia: Michał 

Urbaniak, Zbigniew Namysłowski i Jan Ptaszyn Wróblewski. Wszyscy w atmosferze wzruszenia 

wspominają dawne czasy. 

 

Jej Portret, film fabularny, reż. Mieczysław Waśkowski, muz. Jan Ptaszyn Wróblewski / Włodzimierz 

Nahorny, 1974, 63 min 

Film Mieczysława Waśkowskiego to jedno z najciekawszych dzieł filmowych z wykorzystaniem jazzu 

jako muzycznej ilustracji w historii polskiego kina, a tytułowa kompozycja Włodzimierza Nahornego 

to bodaj najbardziej rozpoznawalny polish standard w historii polskiej piosenki. Mimo że jako autora 

muzyki do filmu Jej portret wskazano Jana Ptaszyna Wróblewskiego, to jednak sam materiał 

muzyczno-dźwiękowy składający się na całość muzycznej ilustracji stworzony został przez 

W. Nahornego. Pytany o to J. Wróblewski tak odpowiadał z wrodzoną sobie swadą: Ja się do tego 

filmu nie przyznaję. Włodzio Nahorny jest autorem tej muzyki. Kiedy w trakcie realizacji filmu 

wyjeżdżał grać na statek, zwalił mi to na łeb w celu przygotowania i nagrania całości, a przecież 

z góry wiadomo było, jaka i czyja będzie ta muzyka. Piosenka do słów Jonasza Kofty pod tym samym 

tytułem stała się hitem, wykorzystanym w co najmniej ośmiu innych polskich filmach. Jednak film 

Waśkowskiego został niemal zapomniany. 

 

Nahorny Rondo, film dokumentalny, reż. Ryszard Wróblewski, muz. Włodzimierz Nahorny, 1972, 14 

min 

Muzyczna wizytówka Włodzimierza Nahornego, multiinstrumentalisty, kompozytora i improwizatora 

prezentującego się tu w różnych specjalnościach (saksofon, flet, fortepian). Wszystkie były mu bardzo 

bliskie. Jednak życiowym wyborem stał się fortepian. Film Ryszarda Wróblewskiego rozpoczyna 

fortepianowa wersja największego przeboju W. Nahornego Jej portret w niemal kanonicznym 

brzmieniu i instrumentalnym wykonaniu z fortepianem i małym zespołem smyczkowym. Nahorny 

w kolejnych kadrach zmienia instrumenty, zmieniają się zespoły akompaniujące, pojawiają się nowe 

postaci polskich jazzmanów. I tu bezcenna wartość filmu Nahorny Rondo objawia się w pełnym 

blasku. Widzimy największe autorytety polskiej szkoły jazzowego saksofonu: Zbigniewa 

Namysłowskiego, Janusza Muniaka, Zbigniewa Seiferta i Tomasza Szukalskiego, akompaniujące 

soliście – Włodzimierzowi Nahornemu grającemu tu m.in. na swoim słynnym alcie. Wśród polskich 

jazzmanów pojawiają się na planie filmu także Tomasz Stańko, Janusz Stefański i Janusz Kozłowski. 

 

Na zawsze melomani, film dokumentalny, reż. Rafał Mierzejewski, 2022, 80 min 
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Film Rafała Mierzejewskiego wg scenariusza Igora Mertyna jest powrotem do lat 50., czasów 

wychodzenia polskiego jazzu z mrocznych kulturowych katakumb. Jednocześnie jest spojrzeniem 

na początki odradzającego się środowiska jazzowego w Polsce z dzisiejszej, współczesnej 

perspektywy. Bohaterowie filmu to w dużej części świadkowie tamtej dekady, muzycy, którzy często 

stawiali wówczas swoje pierwsze artystyczne kroki, rozpoczynali późniejsze barwne kariery (Jan 

Ptaszyn Wróblewski, Przemek Dyakowski, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Karolak), ale i filmowcy, 

baczni obserwatorzy tamtej trudnej rzeczywistości (Janusz Majewski, Feliks Falk). Wielkim 

nieobecnym tego filmu jest Jerzy Duduś Matuszkiewicz (zmarł w lipcu 2021 roku), twórca 

Melomanów, pionier polskiego jazzu, filmowiec i kompozytor najbardziej rozpoznawalnych tematów 

filmowych w dziejach polskiego kina. Na zawsze Melomani to bardzo potrzebny film, który pozostanie 

na lata i być może dekady ważnym głosem w historii polskiej filmografii jazzowej. 

 

PORANEK DLA DZIECI | Jazz w kreskówkach 

 

Kaśka, Baśka i welocyped, reż. Alina Maliszewska, muz. Janusz Muniak, 1973, 10 min 

Kaśka i Baśka, nierozłączne siostry, otrzymują od ojca dwuosobowy rower, którym wyruszają 

na wycieczkę pełną przygód. Dołącza do nich dzielny dziadunio, który na swoim starym welocypedzie 

postanawia wziąć udział w kolarskim wyścigu. 

 

Kaśka i Baśka w dyskotece, reż. Alina Maliszewska, muz. Adam Makowicz, 1974, 10 min 

Trzecia z kolei część cyklu filmowego o Kaśce i Baśce, które tym razem za wszelką cenę próbują dostać 

się na dyskotekę. Z powodu ich bardzo młodego wieku niestety nie jest to możliwe. Rozżalone 

ostatecznie się poddają, ale z pomocą i pomysłem, jak wynagrodzić im utratę okazji do dobrej 

tanecznej zabawy, przychodzi jak zawsze Dziadunio. 

mailto:promocja@fina.gov.pl
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Kaśka i Baśka. Pyszne ciacha, reż. Alina Maliszewska, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1980, 10 min 

To ostatnia część filmowej serii o przygodach Kaśki i Baśki, które zapragnęły posmakować pysznych 

słodkich wypieków. Na różne sposoby próbują zdobyć sympatię obcych osób, aby zrealizować swój 

kulinarny cel. 

 

Przechadzka, reż. Marek Goebe, muz. Zbigniew Namysłowski, 1976, 10 min 

Mała zielona kulka podczas wędrówki napotyka na swojej drodze, przedziwne jak ona sama, żyjące 

obiekty. Wśród nich pojawiają się samotne ludzkie dłonie, przedziwne kwiaty przypominające swoim 

wyglądem przedmioty codziennego użytku i niezidentyfikowane żywe stwory. Mała kulka 

z zaciekawienie a czasem trwogą wchodzi w relacje z nowymi napotkanymi istotami. 

 

Miś Uszatek, reż. Lucjan Dembiński, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1962, 9 min 

Pierwszy pilotażowy film animowany dla dzieci, którego bohaterem jest popularny dekadę później 

Miś Uszatek (tu jeszcze bez klapniętego uszka i zdecydowanie milczący!). Nasz bohater mieszka 

w sklepie z zabawkami. Pewnego zimowego wieczora wyrusza naprzeciw wiosennym przygodom, 

spotykając na swojej drodze przeróżne postacie: śnieżnego bałwana, zaczepnego baranka i stracha 

na wróble. 
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Nie drażnić lwa, reż. Tadeusz Wilkosz, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1960, 10 min 

Mrożąca krew w żyłach opowieść o spokojnym lwie, który drażniony przez ludzi, wydostaje się z klatki 

i pożera swoje kolejne, nieprzyjazne mu ofiary. Za wszelką cenę próbuje dostać się do swojej 

afrykańskiej ojczyzny. 

 

Ostrożność, reż. Jerzy Kotowski, muz. Jerzy Matuszkiewicz, 1957, 8 min 

Film J. Kotowskiego jest swobodną ekranizacją jednoaktówki Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 

pod tym samym tytułem, opublikowanej po raz pierwszy w Przekroju w roku 1947. Profesor 

Bączyński, bardzo zapobiegliwy i ostrożny opiekun swojej rodziny, zabezpiecza ją przed wszelkimi 

możliwymi niebezpieczeństwami, w konsekwencji uniemożliwiając ich normalne, codzienne 

funkcjonowanie. Obawia się drobnostek, nie dostrzegając jednocześnie prawdziwych zagrożeń 

 

Przez dziurę w ścianie, reż. Alina Maliszewska, muz. Włodzimierz Nahorny, 1977, 10 min 

Jeszcze jedna ciekawa jazzowa animacja Aliny Maliszewskiej, bodaj najwybitniejszej przedstawicielki 

filmu animowanego w nurcie polskiej filmografii jazzowej. Przez dziurę w ścianie to opowieść 

o dziewczynce Magdzie, która mieszka w nowym mrówkowcu, o zaginionym zegarku kłótliwej 

sąsiadki i ciekawskim kotku starszej pani, który zgubił się, wędrując przez... dziurę w ścianie. 
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TWÓRCY FESTIWALU: 

ANDRZEJ WINISZEWSKI  

Dyrektor artystyczny festiwalu. Festiwalowy przewodnik po świecie filmu z jazzem w tle,  gospodarz spotkań 

z gośćmi festiwalu.  

Dziennikarz muzyczny, autor setek publikacji na temat jazzu i filmu w polskiej prasie muzycznej oraz audycji 

radiowych w programach Polskiego Radia i RadioJAZZ.FM. Twórca projektu Polska Filmografia Jazzowa 

i autorskiej audycji JazzMovie w RadioJAZZ.FM, w której od lat odkrywa i przypomina nieznane ścieżki 

muzyczne tworzone przez jazzmanów na potrzeby polskiego kina. Od lat opowiada podczas festiwalowych 

spotkań o filmowych dziejach polskiego jazzu i jego związkach z polską kinematografią. Animator spotkań 

z wybitnymi polskimi reżyserami i promotor ich twórczości filmowej z jazzem w tle. Organizator przeglądów 

i prezentacji jazzowego kina, zajęć edukacyjnych i popularyzatorskich związanych z polską kinematografią 

i muzyką filmową dla dzieci i młodzieży. Autor powstającego Leksykonu Polska Filmografia Jazzowa, 

współtworzonego we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Od dekady 

współpracownik Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

AGNIESZKA HOLWEK 

Dyrektor festiwalu 

Wiceprezeska Zarządu Fundacji Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ, odpowiedzialna m.in. za rozwój 

nowych projektów, marketing i politykę promocyjną. Od ponad 10 lat współtwórczyni projektów Fundacji. 

Pomysłodawczyni cyklu Kino Jazz, czyli filmów dokumentalnych o jazzie pokazywanych w kinach w całej Polsce, 

a także pomysłodawczyni, koordynatorka i członek jury trwającego od czterech lat Międzynarodowego 

Konkursu Plakatu Jazzowego We Want Jazz. Produkuje wydarzenia i koncerty jazzowe. 

 

 

KONTAKT:  

Organizator Festiwalu: Fundacja Popularyzacji Muzyki Jazzowej EuroJAZZ  

Partner Festiwalu: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 

Patroni medialni: JazzPRESS | RadioJAZZ.FM | Jazz Forum | KINO | Filmweb | TVP Kultura | Legalna Kultura 

Kontakt dla mediów: Beata Żurawska, email: beata.zurawska@fina.gov.pl, tel.: 662 099 200 

Dyrektor Festiwalu: Agnieszka Holwek  

tel.: 602 106 284, email: agnieszka.holwek@radiojazz.fm 

Dyrektor Artystyczny: Andrzej Winiszewski  

tel.: 606 107 104 
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