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Piosenkarka i wokalistka jazzowa, autorka, także wydawca i producent muzyczny. Studiowała śpiew 

klasyczny, porzuciła  jednak belcanto w wyniku fascynacji jazzem i muzyką pop. W wieku 16 lat 

występowała już na estradach zawodowo obok największych gwiazd polskiej estrady. W  1985 roku,  

na festiwalach w Opolu i w Sopocie, jako nastoletnia adeptka sztuki piosenkarskiej, wylansowała 

swoje największe przeboje takie jak Diamentowy Kolczyk, Hej Man, Stan Pogody, Zmysły precz, Zima 

lubi dzieci. Utwory te napisali wówczas specjalnie dla niej Krzesimir Dębski i Jacek Cygan. 

Z towarzyszeniem najwybitniejszych polskich muzyków i zespołów, wielokrotnie koncertowała także 

poza Polską m.in.: w Niemczech, Francji, we Włoszech oraz w USA i Kanadzie. Reprezentowała polską 

piosenkę  na międzynarodowych festiwalach w  Sopocie (Polska,1985); Dreżnie ( Niemcy,1987 ); 

Curaçao ( Antyle Holenderskie 1988 ); Jurmala ( Łotwa 1989); Karlshamn ( Szwecja 1990 );  Siracusa 

(Włochy 1991 ); Istanbule (Turcja 1991) i w Kairze ( Egipt 1995). 

Nagrała wiele piosenek do znanych filmów i seriali TV m.in.: „Kingsajz”; „VIP”; „Czułośd i kłamstwa”; 

„Matki, żony i kochanki”; „Na dobre i na złe”; „Więzy krwi”, „ Ranczo”. 

Nagrała piosenki do polskich wersji filmów Walta Disneya, takich jak: „W pustyni i w puszczy”; 

„Puchatkowego Nowego Roku”;  „Prosiaczek i Przyjaciele”, „Kubuś i Hefalumpy”. 

Ale pomimo, że jest znana z  wielu przebojowych piosenek oraz muzyki do seriali i programów TV, 

posiada też w swoim repertuarze utwory nawiązujące do życia religijnego i duchowego, takie jak  

spirtuals & gospel, kantyczki karmelitaoskie, hinduskie mantry i współczesne pieśni oparte na 

tekstach wybitnych poetów (Szymborska, Miłosz, Lorca, da Ponte). 

Od kilku sezonów Anna Jurksztowicz występuje w programach symfonicznych poświęconych muzyce 

filmowej. Do najciekawszych projektów ostatnio zrealizowanych należy także jej recital „ Mozart 

smooth jazz” zrealizowany we współpracy z muzykami z Berlina, zawierający pieśni i arie 

W.A..Mozarta w aranżacjach jazzowych . Artystka  zaśpiewała je w oryginalnym języku włoskim i 

niemieckim  oraz po polsku w autorskim przekładzie własnym. To ciekawa inicjatywa zarówno pod 

względem muzycznym jak i popularyzatorskim. 

Anna Jurksztowicz jest także wydawcą i producentem muzycznym. W serii płytowej poświęconej 

muzyce współczesnej pt.: „Modern Classics from Poland” jej firma wydawnicza „Si Music” 

(www.simusic.pl)  promuje twórczośd współczesnych kompozytorów polskich. 


