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Niektórzy uważaią, że Jazz to 
sztuka improwizacii. Ja nie impro
wizowałam, za to lubiłam swingować. 
Dla mnie swing to podstawa w iazzowym 
śpiewaniu. Lubiłam śpiewać bez zbytnie-
go komplikowania melodii. Prostota 
I umiar to iest to, co cenię w śpie

wie naibardziei. 



Carmen Moreno 
„zawsze śplewalam piosenki. które mnie się podobal11. co nie znacz11. że nie 11cz11t1m się 

z gustem publiczności. Zdawałam sobie bowiem sprawę, że oprócz utworów trudn11cll I bardzie! 
amb1tn11ch trzeba śpiewać I te, które zna I lubl publiczność. śpiewałam 1azz. ale rów1leż 
w11kon11watam utwor11 w s1111u pop.'' 

(llagment w wiadu b1gniewa Dz1ęg1ela 2006 r) 

U rodzona 30 lipca 1926 roku w Altonie, kolo Hamburga . Ochrzczona w Walenc ji. CórKa Hiszpanki Pauliny 
Moreno - tancerki akrobatycznej i Polaka Józefa Maslowskiego - tancerza pochodząceg o z Mystowie. 
Rodz ice Carmen poznali się w początkach lat 20-tych ub iegłe go wieku w Paryżu . Pobrali się 1 stworzy li 

duet taneczno-akrobatyczny „Los Morenos" Stałą ich bazą byl Paryż Duet o d nosi ł sukcesy na estradach 
Europy i Buenos Aires. Podczas występ ów rodziców mała Carmen kręcila się za kul isami i t ańczy ła uj awnia1 ąc 

przy tym og romny talent muzyczno-baletowy. Maj ąc 5 lat zadebiutowała na scenie jako l a ń cząca Carmencita 
w eleganck im hotelu w Nicei, w którym wystę powa li 1ej rodzice. Śpiewać publicznie odważy la s i ę gdy sko ń czyla 
siedem lat. 

Panowała wówczas moda na „Sz irlej kę" - Hol lywood mialo Shirley Temple, a Carmen Moreno ś p iewa ł a 

jej piosenki w Europie. „Zrobiona na Szi rl ejkę" stepując i tańcząc śpiewała po niemiecku, angielsku, francusku 
i h i szpańsk u . Szybko s t a ł a się aHa kcj ą najw i ększyc h europejskicn scen estradowych. Występowała w berliriskiej 
Scali, parysk im Folies Berger, wiederi sk im Ronacher Variete, w Casino De Paris. / 

W styczniu 1945 r. Carmen wraz z rodzicami przyjecnata na Ś ląsk. Przybyli do domu rodz innego Józefa 
Maslowskiego w Mysłow i cach z myś l ą, że w łaśnie tu przeczeka 1 ą wojnę . Ojciec nieslety tuż po przyj eźdz i e 

zg i nął , w niewy jaśnionych do dz i ś oko l icznośc iach . Wraz z matką zos ta ł y same w nieznanym kraju, 
bez zna jomośc i j ęzyka polskiego i bez środków do życ ia . Zaraz potem Carmen rozpoczę la p racę ekspedientki 
w sklepie. Wyszła za mąż , urodzi ta syna i córkę i przez kilka lat w1od ta „normalne" życ i e nie myś ląc o powrocie 
na estradę ... 

W koń c u 1954 roku wspania ł y pian ista Zygmunt Wi chary załozy t Orkiestrę Ja zzową. Na jedną z prób przysz ta 
Carmen. Za ś p iewa t a kilka piosenek swingowych i została zaangażowa n a jako sol istka. Tak zaczęto s i ę „do ros te" 
śpiewanie Carmen Moreno. Pi erwszy koncert odbyt si ę w marcu 1955 r. w Sosnowcu. Potem wyruszyl i w objazd 
po cate j Pol sce. W paźd z i e r n ik u 1955 r. zespól Wichare go w z i ą t udziat w ,,Turnieju Jazzu" zorganizowanym 
w Wars zawie w Hali Gward ii. Wystąp ili w nim też Orkiestra Jazzowa Ku rylewi cza z Krakowa , Orkiestra 
Jazzowa Melomanów z l odzi i Orkiestra Jazzowa Mazu rka z Warszawy, jako solista na saksofonie tenorowym 
Jan Walasek. Wówczas nastąpiło pierwsze spotkanie Carmen Moreno z Janem Walaski em. 

Za raz potem - 12 listopada - wokalistka wystąp i t a znowu w Warszawie, w historycznym koncercie „Studio 
55". Zorganizowa ł go na ulicy Wspólnej Leopold Tyrmand. Śp iewa ła wówczas z dwoma zespo łami : Jana Walaska 
i Melomanami z Jerzym „Dudusiem" Matuszkiewiczem, Wito ldem Soboc i ńs 1m, Antonim Stud zińsk im , 

Andrzejem .,ldonem" Wojciechowskim, Witoldem Ku jawskim i Andrze jem Trzaskowskim. Wtedy leż doszło 
do nagrania dwóch utworów ś piewanych przez Carmen z Melomanami: „I can 't give you anything bu t love, 
baby" i ,.1'11 never sey never again again", któ re pote m ukazaly się na 1ej pie rwsze j pły ci e. Obie piosenki s t a ł y s ię 

wielk im i przebojami i przez ł at a stanowiły wiz y tówkę Carmen Moreno. 
4 lutego 1956 roku w Sali Kongresowej Pałacu Kultury w Warszawie od by ł s ię premierowy występ 

40-osobowego Pań stwowe g o Zes połu Jazzowego pod dyre kc j ą Ryszarda Damrosza Błękitny Jazz, którego 
solistką zosta ł a Carmen Moreno. Z tym zespołem w sie rpniu 1956 roku wyst ęp owała w ZSRR. To tourn ee 
o kazało s i ę wielkim sukcesem. Występy w Moskwie zbi eg ł y się z terminem I Fest iwalu Jazzowego w Sopoc ie 
i dlatego pomimo wstęp nych zapowiedzi prasowych Carmen Moreno nie b r ała w nim udz ia ł u. Podobnie rzecz 
s i ę miała z udziałem w li Festiwa lu Jazzowym w Sopocie latem w 1957. Wówczas śp iewa ł a z Big Bandem Jana 
Walaska na Węgrzech . Przez dwa lipcowe tygodnie występowa l i na budapesz tańsk i ch kortach tenisowych 
na wyspie św. Malgorzaly przy wype ł n i onych do koń ca trybunach. 

Rok późn ie j, w lipcu 1958 roku Carmen znów śpi ewa ła na Węgrzech . Uczestniczy ta wraz z Janem Walaskiem, 
Elizabeth Charles i Orkiest rą Wicharego w I Festiwa lu Jazzowym na Nep-Stadionie w Budapeszcie zdobywając 
I miejsce. A potem law i n ą posypa ł y s i ę zaproszenia na występy zag ranicą . Coraz rzadz ie1 można by ł o us ł yszeć 

Carmen Moreno śpiewającą w Po lsce. Ko nce r towała z ko lejnymi zespo ł am i Jana Walaska na Węgrzech . w NRD, 
NRF, Rosji , Czechos ł owac ji , Bu łga ri i. W maju 1964 roku wyjechali po raz pi erwszy na występy do krajów 
skandynawskich - pó łroczn y kontrakt przedłużył się do czterech l a ł. Występowali wówczas w Norwegii, Danii , 
Finlandi i, a najdłu żej , bo dwa lata- w Szwecji W Skandynawii przebywa li aż do 1970 roku. Tam t eż dostali 
p ro poz ycję podpisania kontrak tu z NAL ( no rwesko-amery kańskim armatorem) na wy s t ępy na luksusowych 
statkach wycieczkowych, kursującycn dookoła św iata. 

Zanim s i ę to s t a ł o wrócili na kilka tygodni do Polsk i. By ła jesieri 1967 roku. 14 grudnia tego roku Carmen 
Moreno wzięła ś l ub w Warszawie z Janem Walaskiem. Zaraz potem wyjechali z kraju nie zda jąc sobie sprawy, 
że w yjeżd żają na bardzo d ł ugo . Przez nas tęp ne 10 lat występowa l i na luksusowych statkach, dla luksusowej 
pup li czności grając jazz i pop Od wiosny 1970 do jesieni 1981 roku „Sagafiord", a późnie j „Vistafiord" byly 
dla nich sceną i domem. 

W pa ździerniku 1981 roku przyjechali do Polski na urlop Wybuch stanu wojennego pokrzyżował ich plany 
zawodowe , nie wróci li na statek i pozosta li na stałe w kra ju. Poza ki lkoma okazjonalnymi występam i zaprzesta li 
Mncertowania W cze rwcu 1989 roku w Opolu podczas XXVI Krajowego Fes tiwalu Piosenki Polskiej odbyl 
się koncert „Cicha woda", w którym Carmen Moreno wraz z Janem Walaskiem i Big Bandem Stani s ława 

Fiałkowskiego zaś pi ewa ła dwa utwory Ich występ spotkał s i ę z ent uzjastyc znym przyjęciem publiczn ośc i , 

a uroda woka listki zosta ł a dostrzeżona przez fotoreporterów, którzy przyzna li je j swoją nagrodę - t yt u ł 

„Miss Ob iektywu" 
Oprócz utworów nagranych na dwóch zaledwie mał yc h p ł ytach i kilku nagra ń zna j dujących s i ę w archiwum 

Polskiego Radia nie pozostanie po śpiewa niu Carmen Moreno zbyt wiele. Tak s i ę z łoży ło . że nikt w Polsce nie 
by ł za interesowany nagrywaniem jej piosenek. 



Jeśli człowiek 
odczuwa potrzebę po

szukiwania czegoś w muzvce 
to jazz jest jednvm z tvch gatun
ków, w którvch naprawdę można 
się odnaleźć. 

Anna Ser1llhkl 



Anna Seralińska 
"Pewnego razu. na lalllś rok przed maturą. słuchałam w pokoju po ciemku radia. Puścili 

„Mll Funnv Valentine" w wvkonanlu Chata Bakera. Słuchałam zatascvnowana, to b11lo wręcz 
mlstvczne przebcle. Wted11 dotarto do mnie. ie Jazz to taki rodzai muzvkl, w którvm d11stans 
mlędz11w11lllonawcą a słuchaczem prawie nie lstnlele. Wtedv postanowilam. że zajmę się właśnie 
tvm. Zaczęłam powoli nasiąkać tą muz11ką. Skończvlam studia na W11dziale Jazzu katowickiej AM 
z w11 riflłnlen1em, tam t eż od 1991 roku wvllladam." 

(l1agmen1•,1 1w iadu Barros za W1e11nsk1ego z 200310ku) 

U rodzona 9 listopada 1974 roku w Sosnowcu. Została obdarzona słuchem absolutnym. W szkole 
muzycznej I stopnia 1 Liceum Muzycznym w Katowicach uczyla się gry na skrzypcach 
i fo rtepianie. W okresie licealnym zainteresowala się dyrygenturą i śpiewaniem muzyki 

dawnej. Tuż przed klasą matu r alną. latem 1992 roku pojechała po raz pierwszy na warsztaty jazzowe 
do Puław. Tam zdała sobie sprawę. że jazz jest jej powołaniem. W roku 1993 ukoriczyła Liceum 
Muzyczne w Katowicach 1 rozpoczęła studia na Wydzialu Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii 
Muzyczne j w Katowicach. We wrześniu 1994 roku zdobyta I nagrodę na XXI Spotkaniach Wokalistów 
Jazzowych w Zamośc iu . Jedną z nagród podczas tego festiwalu Dylo zrealizowanie 1·1 Warszawie sesji 
nagraniowej dla Programu 3 Polskiego Radia. N i edługo potem zaproponowano jej udzial w koncercie 
(zorganizowanym właśnie przez radiową Tró j k ę) z okazji 10 rocznicy śmierci Jerzego Wasowskiego. 
To by! jej pierwszy występ obok najglośnie j szych nazwisk polskiej wokalnej sceny jazzowej, zarazem 
je j pierwszy koncert rejestrowany przez o g ólnopolską telewizję. Jesien i ą 1995 roku w ramach 
fes tiwalu Jazz Jamboree został zorganizowany koncert „Śpiewni k Komedy" z utworami Krzysztofa 
Komedy do tekstów Wojciecha Mlynarskiego, w którym równ1ez uczestniczyła W listopadzie 
1995 roku wzięła udział w XXI Pomorskiej Jesieni Jazzowej, na której w konkursie o „Klucz do kariery" 
zaję la li miejsce 

W 1996 roku otrzymała propozycję nagrania plyty z piosenkami do tekstów Jonasza Kofty. Pro d ukc j ą 

muzyczną plyty „Nieobecni", zajmowali się kompozytorzy wszystkich utworów - Zbigniew Jarem ko 
i Janusz Strobel. Płyta ukazała się w 1997 roku. Również w roku 1997 zd ała egzamin dyplomowy 
zdobywając tytul magistra sztuki i wygrala konkurs na asystenturę w klasie wokali st yki na wy dz iale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akade mi i Muzycznej w Katowicach. 

24 kwietn ia 1999 wystą pila w Ostrowiu Wie lkopolskim w ramach IV Muzeum Jazz Festival. Koncert 
ten zbiegi się z datą premiery pł yty autorskiej Anny Se rafińs kie j „Melodies··. na której ujawn iła swój 
talenl kompozytorski. Wiosną 2000 czytelnicy Jazz Forum przyznali jej ty t uł Nowej Nadziei Polskiego 
Jazzu za rok 1999. 

W kw ietniu 2002 roku wzięła udz i ał w Kaunas Jazz Fest ival w Kownie na Litwie, a w sierpniu lego 
roku wystąpi la w !lawie w Koncerc ie Finalowym XXXl l Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jaz Meet ing 
„ Złota Tarka". Wzięła równiez udzial w koncercie zorganizowanym z okazj i wydan ia 6 -pły lowego albumu 
„Antologia jazzu - 1azz w Polsce 1950-2000". Śpi ewała wówczas z big bandem „Kalatówk i" Zbign iewa 
Na mysłowski eg o . Bylo to d uże wyróżn ie ni e bowiem Namysłows ki niezwykle rzadko wspó ł prac u ie 
z wokalislami. 

W 2003 skoncentrowala się na przygotowywan iu nowej ply ty so lowe1 . której producentem zosta l 
pianista Tomasz Gąssows k i. To jego kompozycje wypelnily p lytę , która pod tylulem .. C i epło zi mno" 
u ka zała się na rynku wiosną 2004 roku. W tym samym czasie zostala zaproszona do wspólnego 
koncertowa ni a przez 1ednego z najwybitniejszych polskich saksolonislów młod ego pokolenia - Ad ama 
Pieroriczyka. Razem odbyli turę ko nc e r t ową po Niemczech i Ho landi i oraz wzi ęl i udzia ł w paźdz ierniku 
2004 w European Try tone Festival New Ways of Jazz w Amsterdamie. 

Punktem rnrotnym w 1ej życiu byla obrona pracy doktorskiej „Różnorodne wykorzystan ie glosu 
w muzyce jazzowej 1 rozrywkowej'" w styczniu 2004 ro ku i zostanie tym samym pier vszym w Polsce 
doktorem w dziedzinie wokalistyki jazzowej i rozrywkowe j. Pozwol iło Io artystce zos tać adiunktem 
w Instytucie Jazzu, Akademii Muzyczn ej w Katowicach. 

Innym bardzo ważnym faktem w biografi i Anny Se raf iriskie j by lo zdobycie pierwszej nagrody 
oraz nagrody p ubliczności na prest i żowym m i ędz y narodowym konkursie dla wokalistów jazzowy ch 
w ramach Montreux Jazz Festival w lipcu 2004 roku. Wynikiem tego sukcesu był udzial na p o czątku 
stycznia 2005 w Miedzynarodowej Konferencji zorganizowa nej przez International Assoc iat ion For Jazz 
Education w Long Beach w Kalifornii. 

12 sierpnia 2005 na XX XV Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Old Jazz Meeting -
Zlata Tarka - Iława 2005 śpiewala w Koncercie Inauguracyjnym - ,,Tr ibute to Swing" przygotowanym 
przez Big Warsaw Band pod dyrekcją Stanislawa F1alkowskiego. 

Wiosną 2006 roku ukazał się kolejny album Anny Serafiriskiej , Gadu gadu', na który z ł ożyly się 

w calości piosenk i z tekstami Agnieszki Osieckiej Kolejny ogromny sukces odniosla w lipcu 2006 roku 
w Finlandii zdobywając pierwszą nagrodę. tytuł „Lady Summertime" oraz nagrodę pu bliczn ości 

w 11 Międzynarodowym Konkursie Wokalistek Jazzowych. 2007 rok zaowocowal m.in. występem 
w charakterze Gwiazdy na 42 festiwalu Jazz na Odrą we Wrocławiu, uczestnictwem w lipcu w gdyńskim 
Ladies' Jazz Festival i w 4 edycji Sopot Jazz Festival w październik u 

Anna Serafiriska. Wokalistka, skrzypaczka, pianistka , dyrygent kompozytorka, pedagog. Zajmuje 
się wszystkimi odmianami wokalistyki jazzowej - wykonu je standardy w ich klasycznym brzmieniu, 
śpiewa scatem, prezentuje nowoczesne formy oparte na improwizacji. Śpiewa również funk i soul. 
Nie stroni też od ambitnej muzyki popularne j n adając je j włas ny rys o zabarwieniu jazzowym Od kilku 
lat prowadzi zespól Groove MachineW swo ich licznych podróżach arlystycznych odwiedzila juz: Li t wę. 

Wiochy, Maltę, Niemcy, Holandię, Szwajcarię.Ukrainę, USA, Szwecję, Finlandię, Wielką Bryta n ię Do tej 
pory nagrala 4 solowe plyty. 



część I 

, . 1 can't Give You Anvthing But Love, Babv 
(Jimmy McHugh, Dorothy Fields) 

2. 1 Never sav „Never Again" Again 
(Harry Woods) 

3. lt's All Right With Me 
(Cole Porter) 

4. Honevsuckle Rose 
(Fals Waller. Andy Razaf) 

5. When I Fall In Love 
(Nat King Cole, Peablo Bryson) 

6. When You're Smiling -duet Anna Serafińska, Carmen Moreno 
(Larry Shay, Mark Fisher. Joe Goodwin) 

część li 

i. Smile -duet Carmen Moreno, Maciej Zakościelny 
(Charl ie Chapl in. John Tu rner. Geoffrey Parsons) 

2. MV Funnv Valentine -Anna Serafińska 
(Richard Rogers. Hart Lorenz) 

3. Harlem Nocturne - fragment archiwalnego występu Jana Walaska 
(Earle Hagen) 

część Ili 

, . MV Better Half 
(Bobby McFerrin) 

2. Love For Sale 
(Co le Porler) 

1 Alter - Sir. Alter 
(Anna Seraf ińska) 

4. Blue Rondo A La Turk 
(Dave Brubeck. Al Jareau) 

5. Zakochamv Się Tak Jak Trzeba - due1 Anna Serafińska , Maciej Zakościeln 
(Jerzy Wasowski. Jeremi Przybora) 

5. camnu You 
(Bob Telson) 

5. You Made Me love You -duel Anna Serafińska, Carmen Moreno 
(James V. Monaco, Joseph McCarthy) 

8. Bel Mir Blst DU Shoen -lrio Anna Seraf i ńska, Carmen Moreno. Seweryna Litarska 
(Sholem Secunda, Sammy Cahn. Vie Schoen) 

. l 

! 

Carmen Moreno- śpiew 
Anna Serafińska-śpiew 

Maci ei ZakościelDV -śpiew. skrzypce. prowadzenie koncertu 

Rafał Stępień - fortepian, inslrumenty klawiszowe 

Jakub Puch - !rąbka 

Robert Szczerba - puzon 

Michał Jurkiewicz - organy Hammonda 

Szvmon Kamvkowski -saksofon 

Michał Barański - bas, gilara basowa 

Paweł Dobrowolski - perkusja Gościnnie: Jan Walasek, Sewervna litarska 
Aranzac1e. Anna Sera l 1 ńs ka, Micha! Jurk1ew1cz. Ratai Slęp1eń. Jan Walasek 

Zbigniew Dzięgiel -scenariusz i reżyseria 



Podczas kolelnvch 
speklakll .. śplewaJac lazz" zakocha

łem się w muzvce svnkopoweJ, lllóreJ nigdv 
wcześnie! nie wvkonvwatem. Swing I Jazz 10 św lal 

dtwlęków, klórv dla siebie niedawno odkrvłem. 
To Carmen Moreno Jesl główną bohalerką lego wieczoru, 
a drugą Jei wnuczka Anna Serafińska, znakom Ila wokalls1-
k1 Jazzowa, a Ja.„ Ja IVlko uochę śpiewam I gram na skrzvp-
CICh. Spolllanle z Carmen Jes1 dla mnie bardzo watnvm 
wvdammiBm. 

11cleJ l1Uśc1e1nv 



Maciei Zakościelnv 
„ Częsro stu cham muzvki - każdego rodz1Ju. W1b6r gatunku zależv od po1rzeb11 

I nastroJu. To Jest rak, Jak ze wsz11s1ktm w moim helu. Lubię robić to. co pozwala ml 
zgłębić samego siebie. rozwlJać osobowość I duszę." 

(lragmenl wywiadu a'gorza1y Ma1us1ewsk1ej z 27 pa1d1ern1 a 2006 r) 

U rodzi ! się 7 maja 1980 roku w Stalowej Wol i. Począ l k 1 jego zainteresowań arlystycznych 
s ięga ją czasów nauki w podstawowe j szko le muzycznej w klasie skrzypiec w Stalowej 
Woli. Przelomowym momentem w życ i u nasloletniego Maćka okazal się natomiast start 

w Minii iście Przebojów - konkursie zorganizowanym w Miejskim Domu Kultury. Zająl wtedy 
trzecie miejsce, naś l adując Shakin S!evensa. Wtedy wlaśnie postanowi!, że zoslarne aktorem ... 
Zanim jednak tak s ię st ało. kontynuował naukę gry na skrzpcach 1 fortepian ie w Sredniej Szko le 
Muzycznej w Stalowej Wo li. W tym samym czas ie.wbrew zakazom nauczycieli grał w zespole 
„Wielka Kompromitac ja" W tajemnicy przed rodzi cam i przez 5 lal trenował karate. Oba talenty 
- muzyczny i spo rtowy - przydaly s ię w Akademii Teatra lne j w Warszawie , do której dostal s ię 

za drug im ra zem w 2000 roku. Karie r ę t e l ewizyjną zaczął jeszcze na studiach. Pierwszą ro l ę dostał 

w serialu „P lebania", gdzie zagra ł Marka Bednarka. Prawdziwą popu l arność zapewni la mu 1ednak 
dopiero rola Igora, w serialu „Na dobre I na złe" Telewidzowie mogli go też oglądać w dwóch 
przedstawieniach Teatru Telewizji: „Sesja kastingowa" Krzysztofa Zanussiego oraz „Książę nocy" 
w reżyserii Krzysztofa Za lesk iego. W 2004 roku na lódzkim festiwa lu szkól teatralnych otrzyma! 

I 

I 

nagrodę za ruch sceniczny i ekspresję. W tym samym roku, po ukończeniu studiów, dolączył 
do zespolu Teatru Wspólczesnego w Warszawie. Zagra! do tej pory w dwóch sztukach, w reżyseri i 

Macieja Englerta: „Porucznik z lnishmore" 1 „ Udając ofiarę " 

Równie ż w 2004 roku rozpoczą ł pracę w serialu telewizji TVN „Kryminaln i", wcielając się 
w postać podkomisarza Marka Brodeckiego. Rola ta przy niosła mu ogromną popul arność . 

Rezyserem serialu by ł Ryszard Zatorski, który w 2005 roku bez wahania zaproponował 

Zakościelnemu glówną ro l ę w komedii romantycznej ..Tylko mnie kochaj ". Filmowy Micha! 
spodoba ł s ię pu b li cznośc i , a Maciej zafunkcjonowal w całkiem nowej dla siebie roli - polskiego 
filmowego amanta. Glosom internautów oraz udanej wspó łpracy z re żyserem aktor zawdz ięc a 
jedną z glównych ról w kolejnej komedii romantycznej Zatorsk iego - „D laczego nie". Film wszedl 
na ekrany w styczniu 2007 roku. Tuż po premierze fi lmu otrzyma! tytuł „ Najpiękniejszy 2 06" 
przyznany przez dwutygodnik „Viva". 

Innym bardzo ważnym wydarzeniem w karierze Mac1e1a Zakoście lnego było spotkanit 
z brytyjskim reżyserem Peterem Greenewayem i zagranie w 1ego lllmie o Rembrandtci& 
„Nightwatching", którego premiera odbyła s ię podczas weneckiego festiwalu fi lmowego 
we wrześniu 2007 roku. W roku 2007 aktor zagrał również w dwóch spektaklach Tea IJ Telewizji. 
„Pierwszy wrze śnia" w reżyserii Krzysz lofa Langa, rzecz o 1 wrześn ia 1939 roku. w lórej zagra ł 

u boku Daniela Olbrychskiego i Marii Pakulnis wyemitowano w początkach września 2007 roku. 
Maciek w kostiumie z epoki zaprezentowal u miej ętności wcielen ia się w postać mtodego ideowca. 
Drugi spektakl Teatru TV „Rodzinny show" zosta l zrealizowany jes i enią 2007 roku reżyse ri i 
Macieja Pieprzycy i da ł możliwość Maćkowi zagrania z Danutą S tenką i Krzyszto em Globiszem 
Spektakl nadano w Programie 1 TVP we wrześ niu 2008 roku. 

Rok 2008 przyniósł młodemu aktorowi kolejne sukcesy. W lu ym tego roku w Warszawie 
odbyla się premiera muzycznego spektaklu „ Śp i ewając jazz" w r eż yse ri i Zbigniewa Dzięgie la . 
w którym Maciek po raz pierwszy publicznie zaprezentowal swój talenl muzyczny. W tym 
projekcie, poświęconym „polski ej królowej swingu" Carmen Moreno i jej wn uczce Annie 
Serafińskiej, Zakościelny zaprezentowal się nie tylko jako gospodarz calośc i . ale i jako muzyk grai 
na skrzypcach i śpiewa! swingowe piosenki. Odkrył tym samym „ nową , niezn ą twarz" 

Wiosną 2008 roku zagra! w nowym filmie Krzyszlofa Zanussiego „Serce na dłoni ". 

którego premiera miala miejsce we wrześ niu w Gdym podczas 33. Festiwalu olskich Filmów 
Fabularnych. Również w pierwszym pólroczu Maciek r ozpaczą! pracę w serialu telewizyjnym 
TVP „Czas honoru", w którym wcie lił s i ę w posiać „c ichociemnego", żo ln ie r za AK Bronka. 
Serial nadawany od września 2008 roku w Programie 2 TVP poszerzy! grono wie lbicieli ta lentu 
Zakośc i e ln ego. 

We wrześniu 2008 roku Maciej Zakościelny rozpoczął próby w macierzys ym Teatrze 
Współczesnym w Warszawie do spektaklu muzycznego .,To idzie młodość" w r eżyse ri i Macieja 
Englerta, klórego akcja rozgrywa się w Warszawie w 1955 roku podczas Światowego Festiwalu 
Młodz i eży . Pomyslodawcą calości by! Krzysztof Zaleski . Premiera spektaklu odbyla się 
w listopadzie 2008 roku. 



„Kiedv na scenie 
pojawiła się „gwiazda z tamtvch 

lat" Carmen Moreno I w duecie z Anną 
Serafińską wvkonatv „When You're Smiling" 

bvto wiadomo. że to wviątkowv koncert. Znako
micie się prezentująca Carmen. swvm mocnvm. 
pięknvm głosem zelektrvzowata publiczność„." 

1r11me11 ncenzll lnnv B11A1t 
JIZZ FOBU I marzec 2008 

.• 

O d liku lal piszę s1ązkę o polskie) wo alistyce iazzowej. „ Sp iewaiąc jazz" 
to lyluł ks 1 ązki . która jest vynikiem mojej w1eloletnieJ fascynaci1 
muzyką syn opową. Od samego początku ambiCJą piszącego byto 

osobiste spotkanie się z bohaterami siąż i. Przede mną feszcze sporo pracy, 
niejedno rotnie o charak terze "de tektywistycznym" - me łatwo 1est bowiem dotrzeć 
do poszczególnych wykonawców, do informacji o przebiegu ich kariery ... Wielu 
z nich już nie śpiewa . wielu wyjechało z Po lski i nie 1adomo gdzie mies zkają, 

kil unaslu n1e słely )uł nie zyje Z wieloma pomimo trudnoś c i udalo się j u ż spo t kać 

By ły Io niezwykle spotkania ... Ponad ro temu pomyślalem . że może warto co ś 

z atmosfery tych spot ań przekazać szerszej publiczności. I tak zrodził się pomysl 
cy lu programów muzycznych w teatrze. z udziałem polskich wokalls ów jazzowych 
Tytu l ksiązki posluzyl za naz ę calego cyklu . 

Kazdy prog ramów utrzymany będzie w charak erze kameralnego wieczoru, 
mającego na celu zarówno przypomnienie Gwiazdy .. z tamlych lal " jak 1 prezentaqę 

mlodego Artysly. będącego na początku swej drogi artystycznej i nie1ednokrotnie 
cze kająceg o na odkrycie. Nie bę dą Io sensu slricle koncerty jazzowe. Gospodarzem 
każdego spotkania będzie Maciej Za ko ś c ielny Udzia l jego jest nieprzypadkow 
Niewiele osób wie, że len popularny aktor telewizy jny, teatralny i 1lmowy jes równ1ez 
muzykiem. Ukończy! podstawową 1 śred nią szko lę muzyczną li stopn ia w klasie 
skrzypiec. 

Wieczór pierwszy poświęco ny jesl Carmen Moreno i Annie Sera f ińskiej. 

Jest mezw ykly nie tylko z tego powodu, że rozp oczyna cykl. Ten wiec zór jest 
n i ezwy kł y i z te go pov odu, ze bę dziemy św iad ami wystę pu nadzwycza1nego 
duelu. W histor ii muzyki 1s1maty już rodzinne duety. ma zeństw. rodziców 1 dzieci, 
rodze ństwa , kuzynów - nigdy natomiast nie islnial duet babki 1 wnuczki. Carmen 
Moreno - zwana niegdyś ,.królową swingu"- 1esl babcią Anny Serahńs 1ej 
-Jazzowej okalls ki. laureal i m.in.g ló vnei nagrody i nagrod pub li czności 

na Międzynarodowym Festiwalu Wokal islów Jazzowych w Montreux w 2004 r. 
Pie v sza wersja speklaklu powstala dz1ęk 1 dofinansowaniu m.st. Warszawy 

1 przy 1 spólpracy z Fundac j ą Pro Arte. Pierwszy pokaz odbyl s ię w Warszawie 
1 lutego 2008 roku w Cen tralnym Basenie Artystycznym . 25 styczn ia 2009 roku 
„Ś pi ewa j ąc Jazz'" rozpoczyna „nowy ży ot" na deskach Teatru BAJKA w Wa rszawie . 

Kimś bardzo ważnym dla lego pro jektu jest Jan Wa lasek. Ten wspaniały muzy . 
a ranże r . .. Zloty Saks ofon Warszawy". a prywalnie mąż Carmen Moreno przyczyni! 
s i ę w dużej mierze do ksztallu arlystycznego spektaklu i za Io ch cę mu szczegól nie 
podzię kować 

Zbigniew Dzl.ulel - scenarzysta I reżyser 



Jan Walasek 
• Jazz Jasi Jazzem I ma swoJa określane n1rmv 1 alamentv. iak: 

lmprowlzacJa. rv1m. swing, harmonia. elc. Jeiell k16regoś z nich brakuJe. 
10 nie Jesl 10 lazz. Jazz musi bvt radosnv dla 1w6rcv I dla odblorcv." 

(lragmenl art yku łu Adama Fercl1a z Jazz f orum nr 6/2003J 

I 

U rodz ił się 17 maja 1928 roku w Ostrowcu Świętokr zyskim Początki jego działalności 
muzycznej sięga ją lat trzydziestych XX wieku . kiedy to maty Janek uczyl się gry 
na skrzypcach u ojca Wincenlego Walaska- skrzypka , pedagoga i dyrygenta Miejskiej 

Orkiestry Symfoni czne j. Z tą właśni e o rki es trą po raz pierwszy wystąpi! publicznie jako 
li skrzypek w rodzinnym m i eście w 1938 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej po raz pierwszy 
sięgnął po saksofon alt. Tuż po wojnie grywal w Ostrowcu Świętok rzyski m w kawiarni 
„Amida" w zalożonym przez ojca kwartecie. W 1948 roku po zdaniu matury r ozpoczą l studia 
na Uniwersytecie Jag i elońskim w Krakowie na Wydziale Medycyny Spor towej. Jednocześnie 
udziela! się muzycznie, grając m.in. w , słynnym·· mieszkaniu basisty Witolda Kujawskiego Byla 
to „mekka·· krako wskich muzyków jazzowych, do której regularnie przybywali Jerzy „D uduś" 
Matuszkiewicz, Andrzej Trzaskowski, Jerzy „Milton" Hamer i Andrzej Kurylew icz. Grał t eż 

na saksofonie w dwóch orkiestrach akademickich prowadzonych przez Tadeusza Pre1znera. 
W 1949 roku otrzyma! l eg i t ymację Zw iązku Zawodowego Muzyków. W 1950 roku „za granie 
i propagowanie burżuazy j nej muzyki amerykańsk i e j" decyzją Komitetu Uczelnianego ZSP 
został usun ięty z orkiestry uczelnianej, stracil prawo do akademika, a tym samym zostal 
zmuszony do przerwania studiów. Wszystko to spowodowało, że Jan Walasek postanowił zostać 

zawodowym muzykiem. W 1951 roku podpisal pierwszy poważny angaż na regularne występy 
w sanalori um „Patria" w Krynicy. 

w 1954 roku zamieszka! w Warszawi e. Natychmiast też rozp oczą l działalność koncertową. 

Grał wówczas ze swoim Septetem w kawiarni hotelu „Polon ia". Rok 1955 przyniósl powazne 
wys1ępy w Warszawie: w począt kach marca wzią ł udział w „Jam Session nr 1", pierwszej 
w stolicy oficjalnej imprezie jazzowej okresu odwilży , zorganizowanej pr zez Leopolda Tyrmanda 
na Wspólnej 72 . w sierpniu wys tąpi ł podczas V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. 
w październ iku 1955 roku uczes1niczyl w slynnym ,.Turnieju Jazzu", zorgan izowanym 
w Hali Gwardii. Tam t eż po raz pi erwszy spotkal wokalistkę Carmen Mo reno, z którą niedlugo 
potem związal się zarówno zawodowo jak i prywa1nie. Zaraz po turnieju pojawilo się 
hasto reklamowe „Jan Walasek - Zloty Saksofon Warszawy" Autorem lego okre śl enia byl 
prawdopodobnie Ryszard Manicki- warszawski organizator imprez jazzowych. 12 listopada 
wystąp ił w historycznym koncercie „Studio 55" zorganizowanym przez Leopolda Tyrmanda 
na Wspólnej w Warszawie. 

W 1956 roku ws tą pił do orkies1ry jazzowo-symfonicznej Ryszar da Damrosza „ Blę kitny Jazz" 
Przyjął też na siebie o bowi ązki kierownika sekcj i saksofonów. W lutym 1957 od był się koncert 
inauguracy1ny zespołu w warszawskiej Sali Kongresowej, a nastę pnie odbyli 1ournee po Po lsce. 
W sierpniu koncertowali w ZSRR. Z tego powodu nie wziąl udziału w I Festiwalu Jazzowym 
w Sopocie. Z „B łękitnym Jazzem" dokonal też nagrania „Harlem Notturno" - swojej wizy tówki 
muzycznej . Po niespełna rocznej działalnośc i orkiestra została rozwiązana pod pretekstem 
wysokich kosztów utrzymania. 

W 1957 roku stworzył własny Big Band, z którym śpiewała Carmen Moreno. Zespól 
i stnia ł przez ponad rok. Zdążyli wystąpić w NRD, Czechosłowacji i na Węgrzech. Koncerty 
na budapesztańskic h kortach tenisowych z bieg ł y s i ę niestety z te rminem li Festiwalu Jazzowego 
w Sopocie. 

Latem 1958 roku wspó lnie z Carmen Moreno. El izabeth Charles i Orkiestrą Zygmunta 
Wicharego wziął udział w I Festiwlu Jazzowym w Budapesme. Zdobyli wówczas I miejsce 
Od tego momentu coraz częściej pojawi a ły się zaproszenia na wystę py zagraniczne. Z własnym 
sekste1em no i oczywiście z Carmen koncertowali na Węgrzech , w NRD, ZSRR. Czechosłowacji, 
Bułgar i i . W 1961 roku otrzymali pierwszy angaż „na Zachód"- do Finlandii. 
Wiosną 1964 wyjechali do Skandynawii. Przez cztery lata występowa li w klubach w Norwegii, 

Dani i, Fin landii i Szwecj i Potem był następny kontrakt skandynawski. W 1970 roku Carmen 
Moreno, Jan Walasek i jego zespół podpisali kontrakt na występy na luksusowych statkach 
wycieczkowych norwesko -amerykańskiej linii NAL. Ponad 10 ko lejnych lat spędzili na pokładzie 
dwóch statków, najpierw na „Sagafjord", a póżniej ,,Vistafjord" prezentując jazz i pio s enkę 

luksusowej publicz n ośc i 

Jesienią 1981 roku przyjechali do Polski na krótki urlop Wprowadzenie stanu wojennego 
u niemożl iwiło wyjazd na kolejny kontrakt zagraniczny Carmen Moreno i Jan Walasek pozostali 
w kraju. Nie licząc okazjonalnych występów wycofa li się z artystycznej działalności . 
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